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 ) نبذة وجزية وتعريف ابملؤلف (

هو احلبيب معر بن امحد بن عبد هللا بن طالب بن عـ  بـن ح ـن بـن 

ع  بن ح ن بن عبد هللا بن ح ني بن معر بن عبد الرمحن بن عقيل العطـاس 

جهريـة    1300. ودل ريض هللا عنه ببالكنقـا  جـاوا الوسـطأ بدأندوني ـس ا سـسنة 

ادلته الرشيفة شفاء بنت احلبيب ح ني بن معر بن محمد بن معر بن زين بن عبد و 

هللا بن علوي بن مس ط ول دة ابلكنقـا    توييـت وهـو ايـيفاس   سـن ال،ـباء   

نشدأ حتت رعاية وادلا احلبيب امحد بن عبد هللا وتلقأ مبادئ العلوم ترىب وهتذب 

سـاير بريقـة وادلا  ا ح حوـمودل بـ  عىل يديه   واكنت هل منه الرعاية التامـة . 

رحتـل ا ح تـرط لطلـب العـي الرشـيف وأأ ـذ عـن  الهجرين م ـقط رأأس وادلا   ا 

علامء عرصا املشهورين   ومـن شـس و ه احلبيـب الع مـة علـوي بـن عبـد الـرمحن 

املشهور   واحلبيب ح ني بن محمد احل سين   واحلبيب عـ  بـن محمـد احل، ـ   

لعطــاس   واحلبيــب عبــد هللا بــن معــر الشــاطري   واحلبيــب امحــد بــن ح ــن ا

واحلبيب عبد الرمحن بن امحـد الـ ا القـايض ابلهجـرين و.ـاكن . اك  رمحـه هللا 

ُجلَّ أأوقاته مشغوا ابلعبادة والأذاكر وعامرة امل ـدد ابدلروس واحلـيفوب ومطالعـة 

 الكتب وتدوين مايطلع عل ه . وقد أألف العديد من الكتب املفيدة مهنا : 

 .ذاء الأرواح   أأذاكر امل اء وال،باح  -1

  الأرواح  سوق الأرابح برشح .ذاء  -2

 ) هذا اذلي بني أأيدينا ( كتاب الرسائل  -3

 الفوائد اجلل ةل والعطااي اجليفيةل -4

 كمي اء ال عادة ملن أأراد احل سىن وزايدة  -5

 تن،يه النامئ وبغ ة الهامئ  -6

 يائدة عظمية  ل لوك س،يل ال  مة  -7

 عرب يوائد منثورة و  -8
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 الفوائد والعرب -9

 نيفهة الأحباب   اخت ار الأحصاب -10

 النفائس املفيدة وال داب ال ديدة  -11

 أأرسار البدأأة    لقه النشدأة  -12

 كتاب عظمي القدر وسايم الفخر   التح  ابل،رب  -13

 جين الامثر ياميورد   الأذاكر من أأخبار وأ اثر  -14

 س،يل املنار   جلب التخلص من املضار  -15

بـب  الهجـرين اـباح يـوم ااعـة الرابـع مـن شـهر  ـرم  تو  ريض هللا 

هـ يرمحه هللا رمحة الأبرار وأأسكنه اجلنة دار القرار واحرمنـا  1373احلرام سسنة 

 بركته أ مني . 

الكتاب هذا اذلي بـني أأيـدينا ) كتـاب الرسـائل ( لشـس ل عـىل مـواع  

برار وأأسـكنه اجلنـة وعرب   يرمحه هللا رمحة الأ عظمية وموائد ج سمية وحمك ويوائد 

دار القرار أ مني اللهم أ مـني . واـا مـن هللا بـه عـىل جنـهل اكتـب هـذا ال ـطور أأ  

متثـاا ملـاورد عـن  ويقين لن اخهتا ومراجعهتا وطباعهتا وتوزيعها للمحبني   وذكل ا 

ا مـن  ـ   : وأ هل النيب اىل هللا عل ه  ذا مـادل ابـن أ دم انقطـع معـهل ا  وسـي ) ا 

ي ينتفـع بـه   أأوودل اـاد يـدعو هل (  يدأسـدأس هللا الكـرط أأ  ادقة جارية   أأوعـ

نـه عـىل  جيعل مع  ييه  ال،ا خمل،ـا لوهـه الكـرط وأأ   ،ـل بـه النفـع العـام ا 

مالشاء قدير . واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلـد   رب 

 العاملني . 

 كتبه جنهل     

 16/9/1421امحد بن معر العطاس الأح اء 

 

 



 7 

 ب م هللا الرمحن الرحمي

امحلد  رب العـاملني   وبـه ن ـستعني   عـىل أأمـور ادلن ـا وادليـن   

واىل هللا وسي عىل سس دان محمد  امت النبيني   وعىل أ هل وحصبه أأمجعني . 

وبعد يهـذا يوائـد تتضـمن عـىل أأرسار وأأنـوار مـن املنـايع الكبـار   مرشـقة 

ار ال خرة   يقد مجعت ياها مجةل رسـائل كـام الأنوار للطالب الراغب   ادل

سـسهت س  ت،ف . وهذا براعـة ا  سرتاها لي ستفيد مهنا من ان،ف   وابل،فا ا 

 لهذا املقدمة يدأقوس : 

هؤاء أأرابب الكـامادل اذليـن طلقـوا ادلن ـا ون اذليـن زهـدوا ياهـا 

وتركوهــا لط  ــا   ورأأوهــا جيفــة يطرحوهــا لغ ــا   ومــاا.رتوا بيفخريهــا 

ورم أأسسبا ا   ومااكنوا لها من املنت سبني   مفا الفخـر ياهـا مطلـو م   وا و 

ااع حلطاهمـا الفـام مرغـو م   بـل اكنـوا ملـا يتدـدد ياهـا مـن أأنـواع العـرب 

م تيقظني   وهلم   لك ذرة من ذراهتا عربة   و  لك حتوس من حتوادل 

  وأأوحض تبيني   ل ت  أأحوالها يكرة   قد  ربوها وتبني هلم ما ا بدأمت  ربة

شعري يمك اربوا ل،دمادل نوائهبا   وجـابوا مفاوزهـا وسسباسـسهبا   لعبـادة 

بت علـاهم ل وااـا مفـاطربوا امجعني . ومك ار م جمردين   يريض هللا عهنم أأ 

  وا،ت علاهم  نهتا يي يضطربوا   بل مازالوا   معوم أأحواهلم مـع احلـ  

 مـن الرعـواندل ال،رشـية   ورقـان ا ح ابحل  دائرين   يتبـارك ر ـم اـفان

 اس مشاهدادل جت  حقائ  التفريد والأحديـة   وأأشـهدن جمـاري أأحـ م 

ربوبيته   العاملني   يطـوىب هلـم عاشـوا ومـاتوا أأحيـاء وـا  ـ وا مـن نرشـ 

 لهم كام أأقرردل أأب،ارن وب،ـائرن أأواايهم ال نية بني العاملني   ين دأكل ال 

ملكـني   أأ  جتعلنـا مـن أأهـل طـريقهتم   ال رعـني مـن وأأحللهتم دار العـيف ا
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اــا  رحــيقهم ااب املتقــني   وأأ  هتــب لنــا احلــ  الــواير مــن  بــهتم   

 والت،دي  بطريقهتم   لنكو  من املفلحني   أ مني اللهم أ مني . 

الرســاا الأوح : وت تتضــمن عــىل طلــب ح ــن ا ا ــة واملــودل  

امل ـاكل ال ـوية ا ح املناسـل القويـة  عىل الشهادة . ) يائدة ( و  كتـاب

ذا أأرددل ا   ل س دان عبـدهللا بـن ح ـني بلفقيـه   قـاس ريض هللا عنـه : ا 

تعـرا املهــم   حقـل مــن العلـوم والأعــامس والأنفـع الأن   ياسستحوــ   

ح أ خر الكمه . وك ف ا وقد قاس ال،ادق امل،دوق  نف ل بدأنل  ودل . ا 

سي ) من أأحب لقاء هللا أأحب هللا لقـاءا و وأ هل رسوس هللا اىل هللا عل ه 

(  ومــن هنــا يقــوس ســس دي ذليــذ املشــارب الــوادل علــوي بــن عبــدهللا بــن 

 طالب شعرا: 

 هل العقوس ا بة املودل رأأس ال،دق اي

 هل هـوس ــــــمن ا ب اللقا جاهل جبه

ا يضوس ـــهذا هو ال،دق شو ماغ  اكا ا 

ح أ خر الق، دة . ) قلـت ( وهـذا  ،ـل  لك حااـل   ومـر  ا 

لك عارا ياضل   ملااحتظوا بدأنوار ال قني وعني ال قني وح  ال قـني . و  

هذا املوطن يقوس سس دان قطب اا رشاد احلبيب عبدهللا بـن علـوي احلـداد 

 ريض هللا عنه : 

ن ذا مت اار الغ ب ع نا ب  نكر  ه ـــــعل ل بتح ني اليــقني يا   ا 

 99) ال يـة ( عبد ربل حىت يدأت ل ال قنيوا يدأقوس : قاس هللا تعاح } 

وقــاس اــاحب احلــمك : لــو أأاق نــور ال قــني عــىل قلبــل لرأأيــت   احلجــر (

هياهـا   ولرأأيـت ادلن ـا قـد كهـردل ك ـفة  ل ل من أأ  ترحـل ا  ال خرة أأقرب ا 
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الفنا . ومن هنا يقوس سس دان ع  ابن أأيب طالب كرم هللا وهه : لو كشف 

احلـمك العطائ ـة   ذكـر النـور املنــيفس عـىل  الغطا مـاازدددل يقينـا . وعبـارة

القلوب مان،ه : وأأما النور الـوارد مـن خـيفائن الغ ـوب عـىل القلـوب ينـور 

يــؤذ  هل   ادلخــوس   ونــور   يــؤذ  هل   ادلخــوس   مــن   يــؤذ  هل   

كـو  حـاا مـع هللا وحـاا مـع ادلخوس يبقأ    ـار  القلـب   ي،ـاحبه ي

ه   دن ـاا   وحـاا مـع أ خرتـه   وأأمـا النـور اذلي وحاا مع معاملت  نف ه 

ح القلب ي  يرى ا ا هللا وايعبد سواا .   أأذ  هل   ادلخوس ا 

ومن هنا يقوس سس دان احلبيب ع  بـن ح ـن العطـاس ريض هللا  

عنه : اللهم ال عىل محمد اللهـم اـل عل ـه وسـي واذهـب حـيف  قلـيب   

ب وق ـاوته و.لظتـه . وأأمـا حصتـه ادلن ا وال خرة . واحليف  هو مـر  القلـ

وعاييته   اا عرا  عن ماسوى هللا وهو  لع الكونني والثقة ابملضمو  ) 

بـد خـواطر ردي ـة   وأأعظـم أأي الرزق ( يا   العدو ايـيفاس يـورد عـىل الع 

الشـس طا  يعـدمك الفقـر ويـدأمرمك  الرزق وخوا الفقر . قاس تعـاح } ذكل ن

البقرة  268) ال ية {  ويض  وهللا واسع علميابلفحشاء وهللا يعدمك مغفرة منه 

 الشقة بقطع املدة بقرب اللقـاء   هـذا احل ـاة النكـدة   وذكل ومن قرص (

بدأ  يفدي من ماملكـت يـدا مـن خفـه و قـهل   يبـذكل ل ـهل عل ـه  لـع 

نل العنا  مع  لع نعاس دن اا وطوس الأمل ياها . قاس تعاح }  يا لع نعل ل ا 

{ أأي بـدأ  تطـوي  طـوىأأي الطـاهر }  طـه ( 12) ال يـة { ابلوادي املقدس 

الكــونني وماياهــا ت ــأ تعــد أأ  مــايوق الــرتاب تــراب . وأأســاس مــاذكرانا 

ال قــني   قــاس اــاحب احلــمك : لــو أأاق نــور ال قــني عــىل قلبــل لرأأيــت 

هياها   ولرأأيت ادلن ا قد كهردل ك فهتا .   ال خرة أأقرب من أأ  ترحل ا 



 10 

هياهم من حبـل الوريـد وأأرابب ال قني ير  ) قلت ( و  املودل أأقرب ا 

ذااك  كذكل يلام ذا تركب عىل مط ة طوس الأمل ياها وت ا اا زائل  . يا 

ذا مسحت ب اعة  نعميها   بل ت كامقاس احلبيب ع  بن ح ن العطاس : ا 

مرسة  ابحامتيل   بدا مهنـا الكـدر   الأ ـر ماـل اجلبـاس . واك  اـىل هللا 

 ماي ثل  ذين الب تني : وسي كثاكا وأ هل عل ه 

 ولك نعمي ا  اا زائل  أأا لك يشء ما   هللا ابطل

مفن أأراد ال،فا ومروروقته   افا يعل ه بليفوم الأدب مع هللا ومع عبـادا . 

يقد روي أأ  رج  م ـي هل جـار اكيـر   مفـر  ال يـر ياسـستعادا امل ـي 

ل ه   يلام د ل عل ـه وجـ دا   النــيفع   للـس ا داء حقوق اجلوار ي ار ا 

عند رأأسه وأأعر  عل ه اا سـ م يـدأىب   ق قـاس هل أأسـي واملـوح ابجيـاكك 

من النار يدأىب   وقاس هل اثن ا أأسي واملوح ابيـد   اجلنـة يـدأىب   يقـاس هل 

هل ا ا هللا وأأشـهد أأ   ل ه مفد يدا وقاس : أأشهد أأ  اا  أأسي واملوح ابيقربل ا 

وســي   ق يارقــت روحــه ج ــدا وأ هل عل ــه محمــدا رســوس هللا اــىل هللا 

ومادل عىل دين اا س م وح ن ا س مه وسـعد ب ـعادة ادلاريـن . يـانظر 

أأهيا اا ن ا  بدأ  ادلن ـا لي ـت بباقيـة ولكـن نفارقهـا وـودل وانتقـاس . وقـاس 

 سس دان النور الباهر احلبيب عبدهللا بن ح ني بن طاهر ريض هللا عنه : 

 هل منه  ن،يب لك  ريبـــاملودل أ دل عن قـ

 هــيهي  م،ـ به عام  من اك  دا   أأ ون يب

سستعداد للمودل   وكفأ ماورد   هذا املـودل ماقـاهل  وذكل عند من ا هل ا 

س من دا   نف ه ومعـل ملـا ي ) الكيوسوأ هل سس د الأن،ياء اىل هللا عل ه 

وسي يقيل هل هل مع الشهداء وأ هل بعد املودل ( وقد سس ل اىل هللا عل ه 
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ايرسوس هللا ؟ يقاس نعـم   مـن يـذكر املـودل   ال ـوم عرشـين مـرة .  أأحد

 و  احلديأ ال خر : أأكرثوا من ذكر هاذم الذلادل ومفرق اااعادل . 

مـن ااك نعـ  . و   ا يلقاس بعـ  العـاريني : ا   املـودل أأقـرب  

احلديأ : املودل حتفة املؤمن . ) قلت ( وما أأح ـن مـاذكرا احلبيـب عـ  

 اس بقوهل شعرًا : بن ح ن العط

شتياق  ساكوا ا ح احملبوب يا   هللا  لقه   ا 

تف  ــاق ــــــــابد بني أأيديه  ،ل ب ننا اللك ا 

 ذاقــــــواخمت بذكر هللا منثور النظم حـلو امل

 اقـــــــــهللا جـل هللا جـل هللا بطشه ايطــ

ح أ خر الق، دة . ) قلت ( واا اسستح نته من ال، غ عىل ال  نـيب ا 

وسـي املناسـسبة لهـذا املقـام وذكل لـنجا املطالـب ت وأ هل اىل هللا عل ـه 

هذا : اللهم ال وسي عىل سس دان محمد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي كـام يل ـ  

بكرمل ويض    وانعم عل نا بكامس حبـل وحبـه . ال،ـ غة الثان ـة : اللهـم 

م يل ال عىل حب بل سس دان محمـد ولـل يل ابلفـر  مـن .ـاك  نـة   وا ـ

 ا ح انل   ادلارين   وعىل أ هل وحصبه وسي . 

ق خنمت هذا املقـام بق،ـ دة مناسـسبة ملـا صـن ب،ـددا وت ل ـس دان  

احلبيب ع  بـن ح ـن العطـاس   قـاس ريض هللا عنـه : هـذا التخمـيس 

عىل الأب ادل اليت رواها ال ايع    رو  الرايحني عـن  لـوس عـن بعـ  

طالب ريض هللا عهنم أأمجعـني   وعنـا معهـم أأواد احل ني بن ع  بن أأيب 

 وال امعني   وت هذا : 

 ام  الفنا   ـــيهل بعدن يل   مق  دــــأأيب مادل واا خوا  والأم واجلـ
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 غفلنا وحادي املودل   ا  ران  دوا  ـدواـــــــــــييا لبا لعبا وأأعامران تعـ

 يا     أأرح يوما ي  بد أأ  أأ.دوا

ــ كط  قراطيس الكـ   ه ب سنينهــــطـول أأرى ادلهر يطوي  ـتاب حل سنهـــ

ــ  ــ ميودل .دًا   غـ ــ أأينعم ج م  ابللباس ولي   ـثه ومس نهـــــــــ  ـــنهـــــــ

 وليس جل م  من لباس الب  بد

 ادة الأوحــوقد سلب الأم ك وال   أأليس مغار املودل قد ابا املـ 

 ر   برزخ الــب ـــــــ به قد مكأم  يقل لذلي يبقأ   ا اذلي    

 ومن يوقه ردم ومن حتته حلــد
 ويينا دواع  املودل أأم ت وأأابحت  رصوا الل ايل عن كىن احلاس رصحت

 نا احملاسن وامنـحتــ وقد ذهبت م   ومابرحت حىت حـدتنا ورسحت

 و  يبقأ يوق العظم حلم وا ج 

 ـداوهيا  وداها ل مناــــــــنـورصان   رص معناــهوى املاس وال ماس واحل

 مر قد وح و  أأبلغ املـىنــــأأرى الع  رضـناـــــومهنا قفا  ادلن ا الغرور بع

 وليس مع  زاد و  سفري بعد

ح أأ  قاس ريض هللا عنه :   ا 

 دك ايقوى عىل محمل الـب  ــــــيعب   ـــأأقل عرثيت ايذا اجل س وذا الع

لهي  أأقلين وامحين م   أأانالفرد عند املودل والفرد   الب   ـواــــنل ابلـا 

 وأأبعأ يردا يارمح الفرد اييــرد

ح أ خر الق، دة . ييالها من موعظة ملن هل أأذ  واع ـة   ورسيـرة   ا 

ـية . اللهــم أأح ــن عاقبتنــا   الأمــور لكهــا  اــايية   مــن كــدورادل ال،رشـ

 وأأجرم من خيفي ادلن ا وعذاب ال خرة . 
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قابل الأب ادل ال ابقة أأحببت أأ  أأورد هنا هذا ادلعـاء وم ) قلت ( 

ذا عـرق   ملناس،ته   املعىن وهو انيع ومرن للقلوب العلـ ةل : اللهـم أأرمحنـا ا 

اجلبني   وكرث الأنني   وأألـس منـا الطبيـب   وبـي عل نـا احلبيـب   اللهـم 

ذا واراان الرتاب   وأأودعنا الأحباب   ويارقنـا النعـمي   وانق طـع عنـا ارمحنا ا 

الن سمي   وت ىش رمسنا   واندرس قربان   و  ييفران زائر   و  يذكران ذاكر 

. اللهــم ارمحنــا يــوم تــبىل الرســائر   وتبــدئ الضــامئر   وتنرشــ ادلواويــن   

نهتـيأ ادلعـاء املبـارك ي تغفـل  وتوضع املوازين   برمحتل ايأأرمح الرامحني . ا 

ت ا  به يا   هل تدأ اك   القلب جـدا   ذكل ذكـرى ملـن اك  هل قلـب  عن اا 

 أأوأألقأ ال مع وهو شه د . 

ومن املواع  واا عتبار ما أأوردا احلبيب ع  بـن ح ـن العطـاس  

سـامع ل بـن    كتابه ) سفينة البضائع ( قاس ريض هللا عنه : حـ  عـن ا 

قـا  املكـىن أأبوالعتاه ــة أأنـه ملـا حوــته الويـاا وهـو مــن الشـعراء النظــام 

ي  أأ  جي  خمارق املغين ويغين عند رأأ ي  ذين الب تني ببغداد   قاس أأشسهت 

 من قويل وهام : 

ذا مانقضت عين من ادلهر مديت ــ يا   عيفاء الباك ادل قل   ا   ــ لــــــ

 و د  بعدي للخل ل   ل ل  وديتـــسس عر  عن ذكر وتنىس م

ق بعــد ماتقــدم نــور هنــا ق،ــ دة ل ــس دان احلبيــب عــ  بــن محمــد 

ــىل ــر الرجــاء وح ــن الظــن اب    لأ  الق،ــ دة احل، ــ متضــمنة ع  ذك

املتقدمة تور  للعبد ا وا واحليف    وهذا الأب ادل التال ة جتلـب الرجـاء 

 لتكو  مت اوية الكفتني   احلالتني   وت هذا   قاس ريض هللا عنه : 

ه  ـيفع ــاينفس ا     تظفري ا جتـ ح مـوائد جود مواك ا   رع ـــوا 
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ذا تدأخر مطلب   اك لك  املطــمعــــــ  ذكل التدأخ  ـاـــــــــــيلروــــوا 

 ـعــــا   الرضا واف املنيب  الأمل  ـــقهـــــياسستدأنيس ابملنع وأأرع  ح

ذا بدا من انط  الوجدا  م  مي الأشــنعــــــيدعوك لل دأس اذلم  اــــوا 

رتعـ ـ كن الرجاء كل مرتعا ي   ياستيقظ  من نومة الغف دل ولـ    ه ا 

ــ  مدادا متـــ ــ ا   العطا ا   ا املتـــنوعــــــايح ن هذاك العط   نوعـــــــــ

ــ وردوا عىل هنر احل اة ولكـ   لعـــابوا ومك   الركب من متض  ـهم ـــ

 وردوا وأأال اجلود من ذا املنـبع  دــــحاشا الكرط يردن عطشاوقـ

 ه ل عأ مع ـــــــبـقدمته أأم    ــرـــــــــايرب يل كن مج ل وايــ

 قأ هشسامي مـربع ــــحاشاك أأ  يب  لك اذلي يرجو  يض  أأمطـروا

ح املقــام الأريعــــــس،يب الق  مدــــــق ال، ة عىل النيب  ــــ  وي ا 

 ـعـــــــــاينفس ابجملد العظمي الأريــ  هو ع،ميت هو عرويت ياسس   

نهتيأ . واىل هللا عىل سس دان محمد  وعىل أ هل وحصبه وسـي وامحلـد   رب ا 

 العاملني . 

ســسهت س للفائــدة ال ت ــة وت : أأراك  ال،ــحة أأربعــة .   هــذا براعــة ا 

العايية   اجل م   والكفايـة   املؤنـة ) أأي النفقـة ( وروقـة النـوم لـ     

وسهوا خرو  ا ار  . واـا ينبغـ  عنـد ذكل أأ  يقـوس رسًا : ماشـاء هللا 

ا اب   . وقد رميف سس دان احلبيـب عـ  بـن ح ـن ا ح هـذا النعمـة اقوة ا 

 بقوهل ريض هللا عنه من أ خر ق، دة هل : 

 ـوســـــــــوبعد ايانس شوان ابتلكم وقــ

 بذوســــ ايانس شويوا مواهب ربمك والـ                     

 وســشويوا بعني الب،اكة مالمك   اذله
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 وســــني قبل املا وبعد ادلخــأأيراط ماب                     

 هو من يعل ذا جيـازى ابجلفا والعدوس  

يقل ا وهللا   بل نعمة احتىص وات ستقىص   يامحلد   شكرا   

 عىل نعم منه ترتى   صمدا رسا وهرا   وابلغدو وال ااس . 

 ) يائدة (   افوة الطب للج م   شعرًا :  

 لقـ اسزيا  يلق  لك يشء ابـــــالعقل م

 امن ذهب هو و ايضه وا من صاس

) قلــت ( يالعقــل جــوهرة تــدأيض بنورهــا للج ــم ول ــائر الأعضــاء . و  

احلديأ ) من عرا نف ـه عـرا ربـه (  ) قلـت ( وهـذا احلـديأ جـامع 

للمعام ادلقيقة   يل عرا اا ن ا  نف ه وضـعفه اسـسامي ملـن قـد طعـن   

نه أأقرب ا ح معركة املنااي هنـا  ال ن   يا  ح أأعضائه وجوارحه يا  ذا نظر ا    وا 

ا ح اا صطاط أأقـرب   ولك يـوم أأضـعف مـن اذلي قـبهل   قيامـه تقـوق 

هللا وحقوق عبادته مـن اـ ة واـ ام وقيـام وسـائر وكـائف العبـادادل . 

نـه عل ـل  وأأما العادادل يهي  تتبع ميل النفس وشهوهتا يامي  ل وجيمـل   يا 

دل اليت مهنا تنشس ط الـروح والقلـب لنف ل ح    وأأ  تدأ ذ من التوس 

واجل م   وذكل بدألك الط بادل وسكو  القلب وروقـة النـوم   يـا   النـوم 

وجعلنـا نـوممك رايضة العقـل   أأا تـرى أأ  اجملنـو  اينـام   قـاس تعـاح } 

أأي راحة لأبـدانمك . ومـع ماتقـدم ابـد مـن الكفايـة  النباء ( 9) ال ية {  سسباات

ت  النعم اجلل ةل اا عرتاا ابلعجـيف عـن أأداء شـكر  وتي اك املؤنة   ويقابل

 ت  النعم   وأأ  ي ثل بقوس ابخمرمه : 

   مفن يل ــــرب ا     ل عين ابب  يض
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 ل . ـــــــمن يل ا     يربد غـ أ رمحت                  

 ـايل وضعف  وذيلــــــاي هللا أأنظر ا ح حـ

نطرايح عىل اب                    اء منل لك ــــــب الرجوا 

   ونقـ ـــــــــواخن ع  عن أأمعـايل وعق

 ـ ـــــــــوانقطاع  ا ح يضلـل بقويل ويع                 

  ــوا  جن ت أأويعلت الشني ب دي ورج

 ـ ــــــــــــــيانه ايماكل امل  القـباحئ  ــ                  

 نقص   الطيـنة أأا ا طاء مذهيب وال           

ح أ خر الق، دة . يينبغ  للك عاقل أأ  ل ست،حب مزيا  معنوي ييف  به  ا 

أ خرته بدن اا   وييف  حصته وسـقمه   ت ـأ يتجنـب لك مـايور  مـر  

جل ــمه   ويــيف  م،ــلحته  يينظــر   حــاهل ومــاهل وأأهــهل وذكل ابلتفكــر   

ضـاءة هل   ومـن  اك    كلمـة يالفكر رسا  القلب   ومن اهل يكر يـ  ا 

اهيتدي وخيـبط خـبط عشـوى   يـالفكر يكـو  بعـني الب،ـاكة اسـسامي   

ذا أأاقت النـاكين )  ا ا  أأمور ال خرة . ومن املعلوم أأ  نظر العني اهيتدي ا 

ا بنـور التوييـ    وبـه  أأي الشمس والقمـر ( ونـور الب،ـاكة اينفـذ أأيضـا ا 

جـل أأقــدم عل ــه   ينظـر عواقــب الأمـور   مفــا اك  أأاـلا   العاجــل وال  

وماا ي يقدم عل ه بل يتوقف   وذلا مس  العقل عق  لأنـه يعقـل اـاحبه 

 من املهاكل كعقاس الراحةل . 

ومــن يتــولك عــىل هللا يهــو ) يائــدة ( قــاس هللا ســسبحانه وتعــاح }  

 الطـ ق   3] ال يـة {  ح سبه ا   هللا ابلغ أأمرا قد جعل هللا للك يشء قدرا

ان لكوقاس تعاح }  وقـاس تعـاح }  القمـر   49] ال يـة {  يشء  لقنـاا بقـدر ا 
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ن ا  أأليفمناا طائرا   عنقه  واملـراد ابلعنـ  هنـا  اا رساء   13] ال ية { ولك ا 

عىل مايقاس : م قأ اجلرب اذلي ل ق  منه املاء وهو مت،ل به جيري منه 

ل ه . وأأما قوهل تعاح }   ـه مـن { يلك مقـدر عل  أأليفمناا طائرا   عنقهاملاء ا 

رث ور اء وشـدة  وطاد ورزقه املضمو  من قل وك اك وا ومعل ااد

ل ه مـن .ـاك  وحصة وسقم ونفع ورض وريع وخف    يا   مج ع ذكل ي،اك ا 

ل ه . ومن هنـا يـ  يطمـع العبـد   زايدة أأونق،ـا  . ومـن هنـا  سع  منه ا 

 يقوس ابخمرمه ريض هللا عنه شعرًا : 

 هلـــــايضنيين ضنا حايل واأأطمع تـي

 هلــــــــــــحيةل العبد يامي قــدرهللا قلـي

 هلــــــلو تعب ماتعب مازيدوا هل يتــي

 ياشكرهللا عىل ما اعطاك ايبومجـ هل

نه مذهب أأهل الفض هل  واليفم ال،رب يا 

ح أ خر الق، دة . قاس بع  املفرسين عىل قـوهل تعـاح }   لك يـوم ا 

واي،تدي   يريع قومًا ويضع أ خرين يبدي  الـرمحن   29] ال ية { هو   شدأ  

. ومن هنا ينبغ  للعاقل أأ  ل ست،حب املزيا    لك وقت   يدأوس مـاييف  

ل ه  نف ه ووقته وحصته وسقمه   وك ف ي،اك من حصته وشسبابه وماي،اك ا 

  احلاس الراهن من ضعف اجل م ووهن اهلمة وضعف الأعضاء   وك ـف 

ـعه ــ زم عل ــل أأ  الطاخبــة وركهتــا   وز  أأهــ  وك ــف مرصـ م   مفــن ال

ا أأ  تنظـر  تراعاهم عىل مان عل ه من اغاك وكباك   مفا ل عل مهنم ال   ا 

هيـاهم بعـني احلقيقـة  ذا نظـردل ا  نـل ا  هياهم بعـني احلقيقـة ابعـني الرشـيعة   يا  ا 
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ــ ــاكا . وهللا ر  ــة وم ــكن وك ــاء و. ــن نفق ــم م ــل هل ت نف ــل ومايليفم

 امل ستعا  وعل ه التغ  . 

اد ملاقبهل  يدأقوس : اللهم اجعـل  ـاك معـري أ خـرا   ملح  واسستطر  

و اك مع  خوا ـه   و ـاك أأاييم يـوم أألقـاك   وكـذا أ خـر سـنيت   أ خـر 

جعلها من أأبرك ال ـسنني عل نـا   وذكل ابلكفايـة والعاييـة   عاييـة  ال سنني ا 

براهمي عىل نبينا وعل ـه أأيضـل ال،ـ ة  الأداي  والأبدا    قاس تعاح  ل هل ا 

أأو  تؤمن قاس بىل ولكن ل طمنئ م عىل س،يل اا طم نا  ابلكفاية } وال  

ومـن يتـولك عـىل وقاس تعاح   ال ية الأخرى }  البقرة   260] ال ية {  قليب

  الط ق   3] ال ية { هللا يهو ح سبه 

واا يور  ال قني والرضا والت لمي مع اا ميا  ال مـل امل زمـة لهـذا  

ــو : اي ــوي وه ــاء النب ــذابل ادلع ــن ع ــستغ أ   وم ــل أأس ــوم برمحت يح ايقي

ح أأحد من  لقل طريـة عـني وااـلا يل  أأسستداك اتلكين ا ح نفيس وا ا 

 شدأم لكه ايم،لا ال،احلني . 

واا أأوردا سس دان احلبيب ع  بن ح ن العطاس   بع  دعواته  

ريض هللا عنه يقوس : اللهم اتلكنـا ا ح مـن  بنـا يي ـدأمنا   واتلكنـا ا ح 

أأنف ـسنا يتعجـيف  يبغضنا ييشف  ادرا عنا ولشـمت بنـا   واتلكنـا ا ح من

ح الناس يي ـستدأ روا عل نـا . عنا وتغلبنا وتعو  دان عىل امل اخط   واتلكنا ا 

 اهـ 

وملا جلت الفكر   من تو.ل    بة ادلن ا ومهنم من    ) قلت ( 

ادلن ـا ابملـاس  واسسبابه الـرثوة ملـا سـاعدته؛ كاهرا العي واشسهتر عند العوام 
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والنخل وادلران   ييا  العجب اا ح،ل علاهم بعد يراقهم ادلن ا ابملـودل . 

 ولقد ادق القائل حيأ يقوس شعرًا : 

 ي  بد يوما هل ذاته  من اكنت ادلن ا به برة 

ولعل ذكل الشخص العا    يبلغه مع كرثة علمه ا   العبد  ) قلت ( 

ذا مادل يفارق ماهل لكه و ا سب عل ه لكه   قاس اا مام الغـيفايل ريض هللا ا 

عنه   اا حياء : يدأعي العلامء وأأحمك احلكـامء ينكشـف هل عنـد املـودل مـن 

ختلج مضاكا   يلو   يكن للعاقل ن ومغ  لائب ال ايدل ما  خيطر بباهل واا 

ا الفكر   خطر ت  احلاس احلداب عن ماذا يرتفع   ومااذلي ينكشـف  ا 

سعادة ازمة أأوشقاوة دامئة ل   ذكل اكييا   مج ع العجـب  عنه الغطا من

  والعجب من غفلتنا وهذا العظامئ بـني أأيـدينا   وأألـب مـن ذكل يرحنـا 

ان  بدأموالنا وأأهل نا وأأسسبابنا وذرايتنا   بل بدأعضائنا وأأسامعنا وأأب،اران   مع ا 

ييقوس نعي مفارقة مج ع ذكل يقينا   ولكن من ينفأ روح القدس   روعه 

نل هوان ماقاهل سس د الأن،ياء الوادل هللا وس مه عل ه ) أأحبب حب بل  يا 

نل جميفئ به .  نل ميت   وامعل ماشئت يا   مفارقه   وعشت ماعشت يا 

ونــورد هنــا أأيضــا مــا أأوردا اــاحب احلــمك العطائ ــة حيــأ يقــوس  

ريض هللا عنه : ا جهتادك ياميمضن كل وتق،اكك يامي طلبه منل دل ـل عـىل 

نطامس الب،اكة منل . قاس الشارح : املضمو  للعبد هو رزقه   ق قـاس :  ا 

وال عه يامي ايدرك ابل ع  من اجليفاء املويور وال ع  املشـكور والتدـارة 

براهمي ا واص لكمتني : اتتلكف ماكفيت   واتضـ ع  اليت لن تبور . قاس ا 

ي ذكـرانا مااسستكفيت . مفن قام  ذا الأمر عىل ماينبغ  هل عـىل الوجـه اذل

من اا جهتاد   الأمر املطلوب منـه وتفريـغ القلـب عـن الأمـر املضـمو  هل 
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نفتحت ب،اكته   وأأاق نور احل    قلبه   وح،ل .اية املق،ـود .  يقد ا 

ومن عكس هذا الأمر يهو مطموس الب،اكة أأمعأ القلب ويعهل دل ل عـىل 

انكـر الب،ـاكة ذكل   والب،اكة انكر القلب كام ا   البرص انكـر العـني   و

ح العاقبة   والعاقبة للمتقني . وأأما أأمور ادلن ا يهي  كـام قيـل : )  منا ينظر ا  ا 

ن ددل الفر  تبدو مطالع الف ذا ا  ر  ( ومنه ماح،ـل لنبينـا وسـس دان محمـد ا 

ــاحبه ال،ــدي  الأكــرب وأ هل اــىل هللا عل ــه  ــي ملــا اك    الغــار وا وس

الق،ـاص ملـابلغ الغـار ورأأى وأأحاطوا به مرشيك قرلش   قاس قائلهم  وهو 

ــد ن ــج عــىل ابب الغــار وامحلــام اب    وكــرة مــن الأراك   العنكبــودل ق

ح  ــه : ا   ر  محمــد ا  ــاس الق،ــاص لأحصاب تعلــت ق ي، ــت   وقهتــا   ق

ال ــامء يهــو مــن هنــا   وا   هــبط ا ح الأر  مفــن ههنــا . يلــام مســع قــوس 

يب بكـر : افـف ا   وسـي لأ وأ هل الق،اص قاس رسوس هللا اىل هللا عل ه 

ذا وأ هل هللا معنا   يفتا رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه  وسـي اباب   الغـار يـا 

) البحر وسفينة واقفة عند الباب   يقاس ا   د لـوا عل نـا ركبنـا ال ـفينة . 

وهذا عىل س،يل اا طم نا  ل س دان أأيب بكر ريض هللا عنه   وأأما  قلت (

وهللا يع،ـمل مـن فاا قوهل تعاح } رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي يقد ك

 اهـ  املائدة   67] ال ية {  الناس

هــ دن  1372شـهر ضـفر سـسنة  24 وملا اك  ل ةل امخلـيس ولعـهل 

 اطر وضاقت يب الأر  وارحبـت   يـدأهلمين هللا   وقـت ال ـحر  ع 

مااح به ادري   ولرس به أأمري   من الفتوح واملنوح والرسـوخ بثقـيت 

يفمـت عل ـه مـن اليفهـد   ادلن ـا عـىل سـ،يل امل ـكنة والتفقـر اب  مع ماع

احمل  ا ح هللا . ومـن هنـا نـورد مـا أأوردا الشـس ا  ـ  ادليـن عبـدالقادر 
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ح أأ  قـاس ريض هللا عنـه :  اجل  م بعـد الكم طويـل   ذكـر جماهداتـه ا 

يكشف عن ابطين يرأأيته مناطا بع ئ  كثاكة   يقلت ماهذا ؟ قيل هـذا 

رادتل   ي  توهت   أأمرها سـسنة يـتخلص قلـيب وماواـلت ا ح مطلـويب ا 

ذا عنـدا زمحـة  بعد   ل ت ا ح ابب التولك لأد ـل منـه عـىل مطلـويب يـا 

ليفته   ق ابب الشكر كذكل   ق ابب الغـىن كـذكل   ق ابب املشـاهدة 

ذا هو  اس يـد لت منـه ويـتا يل منـه يوجـددل  كذكل   ق ابب الفقر يا 

 الكنـيف الأكرب . اهـ 

ــلك عاقــل أأ    ــ  ل ــويل : يينبغ ــا تقــدم   ق ــستطراد مل ــ  واس ملح

ل ست،حب مزيا  معنوي ييف  به أ خرتـه بـدن اا   ويـيف  حصتـه وسـقمه اـا 

يور  مر  ج ـمه   يـا   أأسـاس م،ـلحة اا ن ـا    حصـة ج ـمه . 

ــاهل وأأهــهل وعشــاكته   وذكل لكــه  ــا ينظــرا   حــاهل وم ــيف  م،ــلحته ا وي

ضاءة هل بل هـو   ابلتفكر   لأ  الفكر رسا  الق لب   مفن اهل رسا  ا ا 

نه ايفيد طوس اجملال ة واقـرب  كلمة   واب ،وص مع جمال ة العشاكة يا 

الأج ام مع عدم اجملانبة واملعاينة مع حقيقة البعد   املعـىن واملباينـة   يـمك 

مجعت دار مـن أ ديم وحـامر   وم ـلمني وكفـار   واـاحلني ولـار   يـي 

ا . ي  تفيد تـ   الأشـسباح مـع تبـاين الأرواح   يـالأرواح يغنوا عهنم شيئ

جنــود جمنــدة ماتعــارا مهنــا ائتلــف بــذكر هللا عــىل أأمــرهللا   والأج ــام 

مضادة أ ئةل ا ح الرتاب . اهــ مـن الكم سـس دان عبـدالرمحن بلفقيـه الرتميـ  . 

 لتلم ـذا : خيالقضاة . ومن هنا يقـوس بعـ  املشـاوقد يقاس : القلب قايض 

ذ ذا يا  ا خطر بقلبل  اطر شاور شس خل وامعل بقوهل ما  ت،ل ابذلوق يا 
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والت ذقت ا اطر وعريته ومزيته من .اكا . ومن هنا يقوس سـس دان  ـ  

 النفوس أأيب بكر بن عبدهللا الع دروس شعرًا  

 قلب من اذلوق من حب اا هل     ـرهتاــوأأيقر الناس   ادلن ا وضـ

 قلب من الشوق من حب اا هل م   ةوعك ه ا   أأغىن الناس قاطــب

ــ    ــاس بع ــدباك : ق ــقاط الت ــوير   اس ــاب التن ــاس اــاحب كت وق

العاريني   معىن قوهل عل ه ال  م : ذاق طعم اا ميا  مـن ريض اب  راب 

ح أ خر احلديأ . ق قاس : ااحب القلب ال لمي من الهوى والشهوادل  . ا 

 يتذلذ بدأرسار املعام . 

ن ماقاهل سس دان احلبيب ع  بن ح ن العطاس وما أأح  ) قلت (

 ريض هللا عنه : 

 ايم،لا الن ة أأالحنا بقلب سلمي

ا  وك ف ا وقد قاس تعاح } ) قلت (  يوم اينفع مـاس وابنـو  إ ا 

قــاس ســس دان امحــد بــن  الشــعراء   88-87] ال يــة { مــن أأهللا هللا بقلــب ســلمي 

ذا اك  القلـب ال ــلمي ينفـع    ذكل املـوطن   أأي يــوم ح ـن العطـاس : ا 

القيامة يوم احلرش والنرش يـوم الطامـة   يكيـف اينفـع   هـذا املـوطن   

 أأي   هذا احل اة العاجةل . 

وا   أأضاا مـع القلـب ال ـلمي العمـل ال،ـاد ييالهـا مـن  ) قلت (

نعمة . و  احلديأ ) نعم العمل ال،اد للرجل ال،اد ( ومن الكم سس دان 

ذا مـادل اا ن ـا  احلبيب امحد بن ح ـن  العطـاس يقـوس نفعنـا هللا بـه : ا 

اي،حبه   قربا ا ا معهل ال،اد ونيته ال،احلة   والبا  خيلف ياتركه مـن 

 ذا احلني . 
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سست،ــحاب املــزيا  املعنــوي عنــد قــويل : ق ز    ق نعــود ا ح ذكــر ا 

أأه  يكيف يكو  مرصعهم   لقوهل عل ه ال  م )  اكمك  اكمك لأهـهل وأأان 

نه من ال زم عىل لك عاقل أأ  يراع  أأههل عىل مان عل ـه  اكمك  لأه  ( يا 

ا أأ  تنظــرن بعــني احلقيقــة ابعــني  مــن اــغاك وكبــاك   ومال ــعل مــهنم ا 

ـت  ذا نظردل بعني احلقيقة ر ح الرشيعة   بدأ  تنظر لك يرد من أأيرادن   يا 

ابد مهنا . نف ل مهنم   نفقهتم ومايليفمل هلم اا ي،لحهم من عاداهتم اليت 

نـل  هيـاهم مـن ر ـم لـيس يشء منـل يا  واعي أأ  ذكل لكهـا جـداوس جتـري ا 

ات ستط ع ترزق نف ل يض  عن .اكك   يايهم . يا   لك واحد مهنم ماهل 

وماعل ه قدا مكتوب من قبل  ل  ال موادل والأر    والرزق وال عادة 

نه اهيمت بدأمر من الأمـور اديـين وادن ـوي    والشقاوة   ومن أأيقن  ذا يا 

ر مفارقهتم ابملودل يهل كل يشء تعل   ـم  وا أأهل واماس واع اس   يقدح

  ا   بـل أأتـرك التعلـ  أأوا بنف ــل   حصتـل وسـقمل وغنـاك ويقــرك 

ومعاشل   يا   من عاش قل ـل ابدل راقـد   وال ـكو   ـاكة مـايكو    

  واـاحهبا  وهذا الطريقة افوة ادلن ا وال خرة ) قلت (حياته وبعد ااته . 

من معل اـاحلا مـن ذكـر أأوأأنـو وهـو مـؤمن دا ل   دائرة قوهل تعاح } 

 النحـل   97] ال يـة { يلنح ينه حياة ط بة ولنجيفيهنم بدأح ن مااكنوا يعملو  

وملثل هذا يل عمل العاملو      و  ذكل يل تنايس املتناي ـو  . وي،ـل 

 ) قلـت ({  مك ومـاتعملو وهللا  لقـا طاب   ال ية التال ة قوهل تعـاح } 

يهذا دائرهتا واسعة ا هناية لهـا . رب زدم علـام وحلـام ويهـام وجناحـا يتبعـه 

 ي حا . 
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وماسطرانا وأأبـديناا يـاعي أأنـه  ،ـوص ا ـواص   بـل  ) قلت (

نه نبع من عـني اجلـود اذلي  ا للأرابب الثقادل الأ بادل   يا  ايبذس لغاكن ا 

ود حل  امل   ابحمل ن والشق  ابمل عود . يقاس : لوكهردل ذرة من عني اجل

مت ء ااع سـفينتل وجـردل   تـر  ذا هبت رايح ال عد ا  وقاس .اكا : ا 

ذا ا :   رجـاس جـو ال،فا ووالت ا ح املق،ود . وقـاس .ـاك  اا   الكـو  ا 

رأأوا قلبــا متــدأه  لل،ــفا أأملــوا مــن الأنــوار والأرسار . أأوماهــذا معنــاا لأم 

 در القائل حيأ يقوس شعرًا :  حويت مضمونه . و 

مرء ان يط ع ومن يعيص  افادل املعايل اتناس تــ ةل   للك ا 

ــت ( ــمت الأرسار  ) قل ــايل ك ــام الع ــذا املق ــتح    ــن اوط ال وم

ابلتحمل عىل ما ي قيه من العوار  من مر وحاس   يلهذا ينـاس ماينـاس   

ذلوق والوجــد مــن ســسين الأحــواس   ويــرت  ا ح مقــام الأنــس والشــوق وا

والوجدا    واملعريـة والعريـا    لـذلي لك يـوم هـو   شـدأ    اذلي هـو 

سسبحانه وتعاح يبدي واي،تدي   يريع قوما ويضع أ خـرين . وك ـف ا وقـد 

وسـي ) القلـب بـني وأ هل قاس ال،ادق امل،دوق رسوس هللا اىل هللا عل ه 

( احلـديأ .  أأابعني من أأاـابع الـرمحن   ا   شـاء أأقامـه وا   شـاء أأزا.ـه

نل أأنت الوهـاب  ذهديتنا وهب لنا من دلنل رمحة ا  اللهم اتيفغ قلوبنا بعد ا 

  ربنا اتوا ذان ا   ن ينا أأوأأخطدأان ربنا واحتمل عل نا ا رصًا كام محلتـه عـىل 

اذلين من قبلنا ربنا واحتملنا مااطاقة لنا بـه واعـف عنـا واغفرلنـا وارمحنـا 

 ل يرين   أ مني . أأنت مواان يانرصان عىل القوم ا

والرابطة عىل ماذكرانا سابقا مـن طلـب الكـمت للمقامـادل  ) قلت (

الرشيفة من الشوق واذلوق واحملبة مـن اطهـا الكظـم والكـمت عـىل ماقـاس 
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سس دي ذليذ املشارب الوادل علوي بن عبـدهللا بـن طالـب ريض هللا عنـه 

 شعرًا 

 ا نـاسا   احملبة قد له  ـومـــماحد عىل حد   احملبة يل

 وطعموا اذلا والبدأس  اربوا عىل احملنة  وكرث الظ وم

 وقاس قائلهم من أأرابب ت  املقامادل أأيضا شعرًا :  

رتداد  ـراــــــــــأأان أأهواا و  أأذكـ     ا   كشف الرس   احلب ا 

 ـعادــــــــــقلت لبىن وسلميأ وســ  ومىت ل ام لهجت ابمسه   

ــ   او ــهو ق،دي ل ت أأسل    ــ وأأين ماهل بني  العــ  ـبادـــــــــــــ

 وقاس .اكا : 

 يدأابا   شل  بغاك يقني  وم ستخربا عن رس ل ىل رددته 

 نيـــــوما أأان ا   أأ ربهتم بدأمـ  ـهناــــــيقولو     ربان يدأنت أأمي 

 وقاس .اكا : 

    من ا طرادل   أأموا   ركب احملب ا ح احملب سفينة 

 ر  عــدا  ــــــــ  جل تر زاخ  لرس رسًا أأقلعت  رس رس ا

 ل دا ــــــ مومه   جنا لــي  رداـــــايح سهنا جتري به  متـف

ــ قد علقت ب  سل املن   ةـــوالقلب مش ة وييه زجاج  ـها ــ

ــ  ــ متوقد ابلنور من زي  هتا للك سـرا ــــــــياقت بهبج  تونةـــــ

ح أأق،ــد طريــ  مــع أأســعد يريــ  وأأجمــد رييــ     واب  التوييــ  ا 

واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسـي ت ـلامي كثـاكا وامحلـد  

 رب العاملني . 
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ق ندأيت برساا وت ال ت ة املتضمنة عىل عرب   تقلبـادل اليفمـا  لك  

سسنة  ولها مزيا  كام سرتاها   يـاعي أأهيـا العاقـل احللـمي ال قظـا  العلـمي ا   

هر أأي لك سسنة طبع وهوى وحركة ليس مااك  قبل من  ـاك وا للك د

وخف  وريع   وهذا طبع اليفما    قاس بع  الشعراء   هذا املعىن عـىل 

 ن   هذا املبىن شعرًا : 

بتداك  وايهم رطني الوقت واعرا خمرجل قبل ا 

م هل ع، ح الغوط قدح  ــاكــــــوا   ابفو  املا تُوح

عــىل ن ــ  واحــد مــن ال ــسنني القدميــة ا ح ياملغفــل يبغــا الأشــس اء جتــري 

ا ماقاهل أأادق القائلني }   لك يوم هـو   شـدأ مابعدها   ي يكو  ذكل ا 

{ أأي يبدي واي،تـدي   يريـع قومـا ويضـع أ خـرين   يـلك زمـا  وهل حـمك 

ومزيا    يالعاقل ي،حب مزيانه معه ويعطـ  لك ذي حـ  حقـه ي يقـوس 

رب   نف ـل   يومـل ول لتـل قد تقدم ي   وي   قد يعلوا   بـل جـ

و  معاملتـل مـع أأحصابـل   أأوس اهيهنـار  ،ـل كل منـه مطلوبـل بقضـاء 

نقلب طبعه وجعـل نف ـه مـن  حاجتل عىل أأح ن يشء   ق أ خر اهيهنار ا 

أأعدائل ا   اك  كاهر أأوابطن . ومن هنا يقوس سس دان ع  ابن أأيب طالب 

بغ ضـل يومـا   كرم هللا وهه : أأحبب حب بل هـوان مـا عىسـ أأ  يكـو  

وابغ  بغ ضل هوان ما عىس أأ  يكو  حب بل يوما . واباـةل يالتوسـط 

  مج ع الأمور محمود العاقبة اسسامي   هذا اليفما  اذلي ي،ـاك ييـه العاقـل 

حاكا  . وماأأح ن ماقاهل سـس دان احلبيـب عـ  بـن ح ـن العطـاس ريض 

 هللا عنه شعرًا : 

 وم ــــــا   تقاايت نفقت احملبـــني   ي
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 .اك رس وااطرب واكرث عىل نف ل اللوم 

ح أ خر الق، دة . وقاس أأيضا من ق، دة أأخرى :   ا 

 من الكو  ذي ابلعدائب م    د العجبتعجبت ايانس حــــ

ــ كثاك امل اوي قل   ربـــــكثاك امل را  قل ل الطـ   ل احل ــا ـــ

 ذاك دا ـد  ذا ترى ـــــوهمام بع  ربـمىت ماطلع ذا  عىل ذا غ

 ر وماشاا اك ــــــــــــوقـــدر ودب  بتقدير من قد ع  واحتجب

 ا ــوساعادل  ابلعـرس يدأيت الأم  ربـوساعادل ابليرس تدأيت الك
   ــــــــــل عي  ا اربان اييــــ  جعل يتنة البع  من بع  اب

نقلبـــــومك من ادي  ع  دو قيس ق ا ــــــــومك من عــ  دو ا 

 و  احلــيفا ـــــــــوقيد وسي تـه  ل   ت،اريف حاس العربلُ 

 اهللا كنا ــــــوايادها من قضــ  واجتعل ا   حد لنف ه وهب

 من اليفين والشني   لك  شا   ومارأأته ع نل من هللا وجب

 ـرك   لك أأوا ــــــيريدو  ضـ  اهم لكبــــ ل  كل شوام وي

 در    ادلما ـــويرضو  لو تـن  ط اللهبـــيودو  لوكنت وس

ــ مشابه همن ومال   اجلـ   ترى   عدوك ومن اك  حب  ـنا ـــ

 ا  وشــا ــــي سبحا   ال    ب  ـه س،بـــــوشان ل لشسنا وال

 ـا ــــونرش امل اوي ودين اليفيـ  ربــهدااي املعادي ذ لوق  احل

   ــ معدمل أأوم اكك ا ح أأقىص  ضهم والغضبــ يودو  من غي 

 ـا ـــــــــعلاهم ب دك وا ابلل ــ  ب جرم قد اك  منل أأوطلب

 ــــا ـــــــــــعل ه تولكت ما ق    ــامي كتبـــــــــــي ي ملواك ي

 وان منل الناس  حىت ت،ـا   وقل ح سيب هللا مـوح ورب
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ل  ــ ومنه الرهب وا   ا ـــــــهو احل  قيوم واللك يـــ  ـ ه الرغبـــــ

لـ   د رييع  الثنا    املاـــا ـــــــــمحم  هي  عىل املنتخبـــــ واىل ا 

 ومن هو عىل  ديـنه  احل  دا   اته حصبـــــوأ هل ومن    حي

 وقاس ريض هللا عنه وهو الطب النايع واحل،ن املانع : 

 ماتلكف ذو  يطانه   ين اتلكفايكنــــ 

 انهــــيا     شهل هم  اتشل احل د لرصم

 خـل الك   م نه  ا حتلل حد بقلبل

ح أ خر الق، دة . وقاس الشس ا العارا اب  معر ابخمرمـه ريض هللا عنـه  ا 

 : 

 ورس مع ادلهر   ساكا وخب معه ا   خب

 فا واشرتبـــــــــــــاتعاسفه وااب مااــــ

ــ  ــ و ذ جنب والشغايب  لـ  ها   جنبـــــ

ح أأ  قاس ريض هللا عنه :   ا 

 كن ابن ساعتل احد قاس ايذاك لب

 اذهبـــــواتلفت ا ح مااقــبل وا م

 و وما انوى وحبـــه و ل اي ل لك

 كر عل ل أأوعتبـــولك من امل أأون

ان حـذينا ب  الن ب والنشبـيقل هل ا 

نرصينا و ل ن  ا العجم والعـربــــــقد ا 

 ومن ق، دة أأخرى يقوس ريض هللا عنه : 

 ـط الث ابـــــــــــ ـ مفن بغا لشرتح معنا
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 هل جحابــــــخي  الكو  يا  الكو  واه               

ذا افا الوقت منا ايشستيت الش  ــ ا   ـنابـــ

 ـرابــــــــيلك مااك  يوق الرتب عدا  ت               

ذا انت رايض يريت الناس مرا غضاب  ا 

ع ران ييال ت املنازس خــ                ذا ا   ـرابــــــــــا 

 ومن ق، دة أأخرى : 

 نل ايذي تعجبلب مــــ   ـل وديــــــوماذا لب  اي أأه

 اء تقلبـــعىل ك ف ما شــ  ـداــــــــــــتعجب والأكوا  بيــ

 ــــالبه تغلبـــــــــــوهمام تغـ  ن وط رأأسلـــوأأان أأوا ل ك

ن ذاطـ  هــــــــواي لك من  ا يــرى ا   ع واذنب ــاــــمقرص ا 

 يهو   الرجا أأطمع من اشعب  وىـــــــــوهو يرجت  ييه  رجــ

 ـــا ذنب يكتبــــمفا بعد ه  مت ون ــــتغفر هللاـــــــــــــــوخن

مفح،ل هذا وا   كنت   غربة ياارب حلـىت يق ـ هللا  ) قلت (

أأمرًا اك  مفعـوا   واك  ذكل   الكتـاب م ـطورا   وهـو اا متثـاس عـىل 

 اقاهل ابن رس   حيأ يقوس   اليفبد : م

 حىت يكو  هللا عنه نق   واحل  أأ   كأ حيأ أأنيفكل

وذكل مع الرضا والت لمي   وا ح الن ادل   العادادل والعبـادادل 

  وأأ  تعمل بقوس ابخمرمه : وأأنت   الرجا أأطمع من اشـعب   يـ  ترجـو 

ا من هللا واعر  عن ماسواا   يهو ال   الوا  . ومـن مناجـاة سـس دان  ا 

عبدالقادر اجل  م يقوس ريض هللا عنـه : ق،ـددل الـ   وجـددل الـ   

قد كفام   هللا ال   للك اك    وامحلد  اك  . يدأيت به  ـ   مـرادل . 
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نهتيأ نقل ما أأردان نقـهل بعـو  هللا ولطفـه   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد  ا 

 محلد  رب العاملني . وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكا وا

بتىل ابلكربة   مضن   وهذا رساا ملحقة ابلأوح ت مأ ت ل ة ملن ا 

سسهت س يب بكر بن أأ : قاس سس دان    النفوس    الغربة   وندأيت هنا برباعة ا 

عبدهللا الع دروس ريض هللا عنه ملـا أأيقـن أأنـه ميـودل وـودل الغربـة وشـ  

بي ولكن سـي   الأمـر   وملـا عل ه يراق وطنه ب ة ترط   عند خروجه 

وال عد  وتوطن  ا مع ماهو معلـوم مـن املقـام كهـورا وشـهرته التـامحني 

ذا  ح العطـب   وا  ذا تذكران الرتب اكد أأ  يف ـ بنـا ا  يقوس نفعنا هللا به : ا 

شـس لت  تذكران ماقاسينا من الأذية من بع  القرابة هانت عل نا الغربـة وـا ا 

 عل ه من كربة . 

تفكردل   حـاا ……وس : ب م هللا الرمحن الرحمي   وملا اك  ق أأق 

جلو ي   الوطن بني الأهل والع اس والأ دا    ي ثلـت وـا قـاهل الشـس ا 

 معر ابخمرمه شعرًا : 

 أأايم كنا واك  ادلهر وادلر حايل

  س ــــواملغين يغين   خثني الظــ

 واملغرد يغرد   الغ،و  الطـواس

شستعلت انر الشوق   يدأقوس ماقاهل ابن رس   : ا 

 حىت يكو  هللا عـنه نق   واحل  أأ   كأ حيأ أأنيفكل 

 ها  ع ح الشوق وسلمت الأمر للباري   وأأقوس ماقاهل ابخمرمه شعرًا : 

ــ ايبن وا   عىل ذا  ل   ها زام ت حبــــــ

 د اتتعب واالعيس تتعبـــــرس  ا روي                 
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ان نبا الع  د ا  ــ ـ روح  طشا  يروى  ولرشبـــ

 واذلي قد تعب من ط ب مغناك يطرب                  
 ع  حيأ أأذهبـــح مع  واذهب ملر ح أأ الر ي

ل ه جت                   ذبـــــــواذكر الوادي ا   أأرواحنا ا 

 دأربـــــــــــت غناان ومغناان وت خـاك م

 ىن وا حبــــــــــــــــــمانبا غـــاكها لك مع                 

 اك حمك هللا ومارادا أأ.لبـــــــادق ماغ

 ر عىل ساق  والعبرم واندو ــــــمن نظ                 

 ار   اجلوا تلهبــــقاس ذا منرشح والن

 د داري ا م معـذبـــــــ  عذايب وا ح                  

 وا   شكيت أأوبكيت أأوبت ل   تنحب

 ف  الب  حر من غبـــــمانفعين وايطــ                  

 ــدا ومذهبمعــــــلكن املشستي   لك 

 ـــربــــــــما هو أأا ا ح من النا عنه هم                  

وما أأح ن ماقيل   هذا املعىن عىل ن   هذا املبنا هوماقاهل القائل شعرًا 

 : 

 وا   خبلوا ع ح كــرام وأأه   ب دي وا   جاردل ع ح عـيفييفة   

 وقاس سس دان عبدهللا احلداد ريض هللا عنه ونفعنا به : 

 وز  وقتل ابلأيراح
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) قلت ( واملراد من ذكل أأ  تتفرح بذكر هللا والأنس بـه   واحملبـة 

نهتيأ مالرسا هللا من الت ل ة للقلوب العل ةل   واـىل هللا  ل ه . ا  والشوق ا 

 وسي ت لامي كثاكا وامحلد  رب العاملني . عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه 

 1372رحةل اليفايرة للمشـهد وعـ  بـن ح ـن العطـاس   سـسنة  

ــد ذكل  ــادل العجــب العدــاب   يعن ــا   ذكل مــدة أأايم الوقف ــة   رأأين جهري

 ثلت وا قاهل سس دان احلبيب ع  بـن ح ـن بقـوهل ريض هللا عنـه ونفعنـا 

 به : 

 و  ذي ابلعدائب م  من الك  تعجبت ايانس حد العجب

ــ كــثاك امل اوي قل   كثاك امل را قل ل  الطرب   ل احل ا ـــ

ونذكر هنا ع وب بعـ  ماح،ـل مـن تقلبـادل اليفمـا  ومـاحمك بـه 

الوقت اا  اك به الأذها    وذكل بتول ـة مـن ا هل أأهـل ذلكل املقـام مـن 

يـة معـر بـن حتمك احلكومة   هذا الشا    ولكـن ملـا ا   املشـهد محمـ  تام

ا تاميـة احملضـارا  سـس دي احلبيـب  عبدالرمحن وحيفبه وجنـودا   ولـو ا ا 

احل ني بن معر واحلبيب ع  بن ح ن لكفأ . وأأما مـن نظـر اـا ح،ـل 

عــىل الــواردين مــن التحكــمي واملضــايقة علــاهم مــن قبــل القــامئ مــن طــرا 

حلكومـة احلكومة اسسامي   ال وق   وحتل ل من ايؤبه حتل هل من ع اكر ا

   الأماكن الرشيفة . ومن هذا القب ل تدأخر كثاك من ال ادة الفض ء . 

وهذا مـن هـة الأمـور الظـاهرة الـيت تنكرهـا الرشـيعة    ) قلت ( 

وطريقة ال  مة والغنمية  اك ادلن ا وال خرة أأ  تنظر بعـني احلقيقـة ابعـني 

نا عـىل ذكـرهللا   الرشيعة يا   الأرواح جنود جمندة مفاا عرتا مهنا ائتلف ه 

مرء ميرس ملا ل  هل . يـايكر وأأمعـن   النظـر وقـل  وضدا بضدا   ولك ا 
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ا اب  الع  العظـمي    ماشاء هللا اك  وما   لشاء   يكن واحوس واقوة ا 

وح ،ناهللا ونعم الوك ل نعم املـوح ونعـم الن،ـاك   وأأح ـن الظـن ابملـوح 

مـن حوـ هـذا الوقفـادل يـا هنم  ترى ال،رشى   وكذا   عبادا اسسامي لك

 وسي . وأ هل  ائضني ومغمورين   نور النيب اىل هللا عل ه 

 وادل ـــذاك نور النيب ذي مع الأحـ اء والأم

 غ أ قد مع ساكن الأر  وأأهل ال موادل 

وك ــف ا وقــد قــاس اــاحب املقــام أأيب احل ــن احلبيــب عــ  بــن  

 ح ن ريض هللا عنه : 

 لأواملك من هو يبا ق مه يقرب ا

 جت ع الأول اء وأأهل الكتب واملثام 

 رامــوالنيب وا و وال اس ياها قـ

قوهل ريض هللا عنه : لك من هو يبا ق ـمه يقـرب الأوام   يعـين  

القلوب ال،ايية من رعواندل ال،رشية كام قاس سس دان جعفر بـن محمـد تلم ـذ 

ااـع العظـمي احلبيب ع  بن ح ن   الق، دة اليت ذكر ياها يضائل هـذا 

 حيأ يقوس ريض هللا عنه : 

 وتعط  أأهل القلوب ال،ايية لك سوس

يفــ  هــذا الوقفــادل ت ــستداب ادلعــوادل وتقوــ اللبــااندل وتــنجا  

ــب  ــل وجتل ــوايدل   ب ــوايدل   احل ــس ادل واملعن ــادل وادلن  ــادل ادليني الطلب

ال عادادل   احل اة وبعد املامدل   وح ـن ا ـوامت عنـد املـامدل   وامل،ـاك 

نــادل   جبــوار  ــاك الــربايدل   ييالهــا مــن مــيفااي ماأأعظمهــا   ومــن ا ح اجل 

يضائل ما أأمشلها  من اجلوائيف والعطااي وامليفايدل اجليفي دل اليت يفوق نعميها 
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عىل نعمي اجلنادل   ي،اردل ت  الل ايل والأايم أأع ـاد ورسور ومرسـادل   

د . وأأنس ويرحـادل   أأخرجنـا ابلبنـني والبنـادل ل غرتيـوا مـن البحـر املـورو 

ومن هنا ن تشهد وا أأوردا سس دان احلبيب ع  بن ح ن العطـاس ريض 

هللا عنــه ونفعنــا بــه   ادلاريــن حيــأ يقــوس : ورددل عــ ح هــذا الأب ــادل 

لعلــت أأملاهــا عــىل ال تــب وهــو الــودل النج ــب الفقيــه ال،ــو  العج ــب 

عبدهللا بن عفيف بن معر حىت  ت   و م هللا ياها لك قـوس   وأأانس مـن 

ا هــو ذواجملــد نــ  هل ا   هل مل ــستنيهل  ــا أأميــا نــوس   يــهل امحلــد وهل الشــكر اا 

ا اب  العـ  العظـمي   الـرحمي  والطوس   والقوة واحلوس   واحوس واقوة ا 

 الكرط   وت هذا : 

 در واحملـنــــت ل ابلراح   دار الك  نــــذكرم ال، ط ايابشيبه ا جسع وغ

 عىس تقع يل وكل نفحة ون قأ بد   عطا واملننواطلب كل ا اك من جيفس ال

 ـيف ــكام ال حب يوم تثج  نوها ابملـ  ـنــوالفضل واسع وجود هللا ماهل مثـ

 ايرب ايرب أأغأ عبدك ع  بن ح ن  تعم الأقىص والأدىن والوطا والعـكن

 مجلهم اللك واجعلهم من اهل الفــطن  هو واحملبني ذي عندا   لـهم به كن

 ابلعفو وال،فا عن من قاس ياهم وكـن  نغـــلويا والفتوة اككمني الظــأأهل ا

 أأهل ا حامتس العظامئ من مج ع العــني  من اذلي يديعو  ال ــ  ة  ابحل ن

 دحقوا طري  اااعة  اتبعــني ال نن   وا م عند رب العرش يوم الغــنب

 جرد ايمحــيش ال نيايسايم العن  الأ   وبعد ذا احلني قف يل ايتريف الـبد 

 عنـــل ايل ااع   املشهد مىت يرجـــ  نــابقوس كل قوس واندب كل ل ايل مض

 عندي لهن زهو زائد مال زهو الــيفين  يفينـــــل ايل النور عندي والـهــنا وال

 شفنا ا و وسطهم حتقي  ما هو   بظن  د ــــمجمع كام مجمع املشهور موح عـ
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 نــــوعادها تشسهتر    شـــا هما واهيمي  ـــنــــ ذب هل هللا لعميني  توم وال

 ـنــوا مت ايرب أأغثنا  واس   واسعد وه  مورد معر ِعد واسع لك من جا حفن

 نتـواشف البل ادل واكف اجلور  واطف الف  بغ أ نرشا  واسع   مج ع ادل مـن

 بركة محمد مح د ال،يت جد احل ن

ل ـل ترمـة سـس دان محمـد اـىل هللا عل ـهييارب ن دأكل ونتوسـل   ا 

ــب ح ــني  وأ هل ــ  ابراس واحلبي وســي وجبــاا معــر العطــاس والشــس ا ع

وااحب املقام احلبيب ع  بن ح ن العطاس وحـامة املشـهد ال ـسبعة أأ  

جتعلنا من املقبولني ومن العائدين الفائيفين الظايرين خبـاكادل ادلن ـا وال خـرة 

ســسنني عــىل ما ــب ويــر  رب     ــاك ولطــف وعاييــة   ســسنني بعــد

العاملني   واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسـي ت ـلامي كثـاكا 

 وامحلد  رب العاملني . 

حلاق واسستطراد ملا ورد   رحةل املشهد يدأقوس : ب م هللا الـرمحن   ا 

 69] ال يـة  ( وأأاقت الأر  بنور ر ا وِجاَئ ابلنبيـني والشـهداءالرحمي ) 

واا أأحلقت به وأأهلمين هللا  وا انطودل رحـةل زايرة املشـهد املشـهود   ر  اليفم

وماح،ل ياها كـام سـطرانا مـن قولنـا هـذا   أأمـر الظـاهر أأي اـا تنكـرا 

الرشيعة املطهرة اا ح،ل عىل أأهل ال وق من املضـايقة   كـراء ادلاككـني 

: وهذا بواسطة ع كر احلكومة   يضاقت  م الأر  وا رحبت   ق قلنا 

  الأمور الظاهرة اليت تنكرها الرشيعة   وطريقة ال  مة والغنمية  اكادل 

ادلن ا وال خرة ت أأ  تنظر بعني احلقيقة ابعني الرشيعة . يلام نظـردل بعـني 

احلقيقة يامي ح،ـل   الـيفايرة يـتا يل ابب يـد لت منـه واستشـهددل وـا 

يـأ يقـوس   ورد عن سس دان احلبيـب عـ  بـن ح ـن ريض هللا عنـه ح 
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احلبيب معر : من قـاس ايمعـر ينأنـه قـاس اي هللا   قلـت واشـل   ذكل 

وا مرية يا   ااحب املقام احلبيب معر كذكل   ودلـ     ذكل واحض   

يلح متقـرب وثـل  وذكل اا ورد   احلديأ القد ي قـاس تعـاح ) مـاتقرب ا 

يلح ابلنوايل حىت أأحب ذ أأحببتـه أأداء الفرائ  واييفاس عبدي يتقرب ا  ه   يـا 

طش  ـا كنت مسعه اذلي ل مع به   وبرصا اذلي يبرص به   ويدا اليت يب

ح أ خر احلديأ . وسس دان احلبيب ع  ريض    ورجهل اليت مي  علاها ( ا 

هللا عنـه فلـ  بـدأ  ق هللا   ماشـاء هللا اك  ومـا  لشـاء   يكـن . وقــد 

شــف يل ماح،ــل   يقــاس : أأ  بعــ  الأول ــاء يُعطــأ لكمــة كــن . يلــام ك 

الــيفايرة مــن املنــاكر   كــاهر الأمــر يرأأيتــه حــ    البــاطن لأ  الأول ــاء 

يعلمو  بدأرسار الرشيعة وهو العـي الـ م اذلي أأعطـاا هللا سـس دان ا وـ 

وماح،ل هل من الق،ص مع نيب هللا موىس علـاهام ال ـ م   يـاذلي كهـر 

عـىل العـادة املعتـادة يل ا   اذلي أأ ذوا من مـاس التدـار   ال ـوق بيفائـد 

هـ هو بترصيف من احلبيب ع  اـاحب املقـام 1372اسسامي هذا ال سنة 

ملــا رأأى اــن أأتــوا ا ح هــذا البقعــة الرشــيفة وشــهدوا للمشــهد لأهنــا ســاحة 

الغفرا    افان وأأ ذ مهنم مايطهر ماهلم من وسا ادل التدارة قهرًا   و  

عوا مطهـرين مـن الأدانس . يهـذا الباطن أأراد هلم الطهارة هلم ولأمواهلم لاكج

ــام وذكل بواســطة  ــيفايرة بترصــيف اــاحب املق مرشــيب يــامي ح،ــل   ال

احلكومة و  البـاطن عـني املـراد   اسـسامي وقـد ح،ـل منـه ماـل ذكل   

ق،ــة ادلابغ ملــا أأم ــكوا   املشــهد بواســطة ع ــكر ادلوا خرجــوا مــن 

نقريـيف  الهجرين وسلموا الأعداء   وهو جرامص رجل هيودي وهـو انئـب اا 

  واج عت الأمة عىل أأ  هذا منكر وهو حـ    وذكل بترصـيف احلبيـب 
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ع  ريض هللا عنه . واباةل يلك ما حد    املشهد املشـهود يهـو عـني 

نــه اشــل وار  ســس د الوجــود وســس د لك وادل  املق،ــود مــن الوجــود   يا 

ليفمــا  ومولـود   وكفــأ   مقــام املشـهد مــانط  بــه قـبةل الأكــوا  وقطــب ا

 سس دان معر بن عبدالرمحن حيأ يقوس : املدد   املشهد . 

ــت (  ــوب  ) قل ــادل القل ــن تقلب ــا  م ــذا اليفم ــت   ه ــا أأم رأأي ومل

ابا عرا  عن هللا تعاح وقةل احل ـاء وادليـن أأ ـردل   اجلهـة قـةل ال ـامحة 

بقل الأمطار وأأعامس اا ساءة مع قةل العقيدة   ال،احلني   وزاغت القلوب 

اط امل ستقمي لعلوا يتفاخرو  واك سبوا من أأمواس احلداز هة بـن عن الرص 

سعود اليت اشل أأنه حرام لأنه من املكس  وأأتوا به ا ح هتنا   وقد قـاس 

 سس دان ع  بن ح ن شعرًا : 

 دوا جتنـهبا يهي  بئس الطعميـــوطعمة ال

جهتادا   سداها وال همي   من ذاقها قل ا 

ق امل،ــدوق رســوس هللا اــىل هللا وك ــف اوقــد ورد عــن ال،ــاد 

وسي أأنه قاس : مـن أألك احلـ س طاعـت جوارحـه شـاء أأم أأىب   وأ هل عل ه 

ومن أألك احلرام ع،ت جوارحه شاء أأم أأىب . ) قلت ( و ذا القدر كفايـة 

 ملن أأراد هللا هل ابلهداية ا ح س،يل ال  مة . اهـ 

حة مــع ومــن مــ امدل الــرحةل ماي،ــلا بــه أأمراجل ــم   جلــب ال،ــ 

الكفاية   املؤنة ل كو  وسس ةل  ـاكادل ادلن ـا وال خـرة   وذكل بـدأ  تنظـر 

ا ح احلاا اليت أأنت ياها من الضعف واحلركة بدأ  ترايـ  ال ـكو  والروقـة 

وجتتنب ما ،ل به املر    اجل م اسسامي من املدأكوادل الغل ظة مع ركـة 

ت   ومايؤدي مـر  الطاخبة   ويكو  الألك بعد ذلع اجلوع ووقتا بعد وق



 38 

اجل م من التعـر  للهـوى والـربد   لأ  الـربد عـىل ماقالتـه احلكـامء : بـدأ  

ــث   ا ،ــاس  ــ  ال ــس . وت ــس   واملــودل ايب ــرم ايب ــس   واله ــربد ايب ال

ح الهـ ك   وقـد قـاس تعـاح }  واتلقـوا بدأيـديمك ا ح مرتابطادل اـا تـؤدي ا 

ذا مـر  اا ن ـ البقرة   195] ال ية { اهيهتلكة  ا  يـ   ،ـل هل راحـة وا يـا 

سلامي  يقـوس :  أأنس بل يتقلب   مهه ومغه   ومن هنا يروى أأ  نيب هللا

ذا اك  قــد طعــن   ال ــن وجــاوز و قــن ســاعة خيــر   ة ســسنة . مفــاابكل ا 

ح اله ك   وأأمـا  ال ستني ال سنة يال ئ  به أأ  يروا بنف ه اا يؤدي به ا 

ذا أأنفقـوا   . قـاس تعـاح الكفاية   املؤنة بـدأ  يقت،ـد   النفقـة  } واذليـن ا 

وأأمـا اا رساا  الفرقـا    67] ال يـة  لرسيوا و  يقرتوا واك  بني ذكل قواما {

ح الكاـاك ييكـو  نفقتـه اب رت ب العوائـد بـني الأقـارب يالقل ـل منـه جيـر ا 

قت،ـد ( وأ هل اا قت،اد . قاس رسوس هللا اىل هللا عل ه  وسي ) ماعاس من ا 

ل   هذا املعىن عىل ن   هذا املبىن وهـو ماقـاهل الشـس ا وما أأح ن ماقي

العارا اب  امحد بن معر بن سا  ابذيب الشسبايم ريض هللا عنه   هذا 

 الأب ادل :

ح التخل ــــــــــــت ة تدعــ  من بع  أأ  ق الكرام ال سب   ــو ا 

 ا مضـره مهنــــــــمهنا عىل ماترك  اك أأان نقترصــــــــوت كثاكة غــ

ــ   ــادـــــــيدأالها الري   واا  قت، ــ ولكام يطلب أأويعـ  ـتادــــــــــــــ

ذا يكردل قطب  ادلائ  وز ال خـرةــــــ  راحة ادلن ا وي  رةـوت ا 

 ـيفاح الضجرــوينشط اجل م وين  ي،فو به القلب وينداب الكدر

سستقرار يعل الطاع ضاع  ةــــو ،ل ا  يراط واا   ـــةــــــــمن .اك ا 

قتح  ـرامـــــــــــــهماكل الشسهبة واحلـــ  امـــــــــوميكن احلـــذر من ا 
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قت،د  النص   ه كــام وردــــــــوهو غىن   ذات مرء قد ا   ماعاس ا 

 وهو اذلي  مد    الأمر يقط  والري  والق،د هو الفعل الوسط

 رطــملفـاانقص احل ن وليس ا  طـخـاك الأمور الأوسوقد أأهللا 

ذ .دا وهو كام ذكـ ل ه اي أأيخ   أأشــــ  ــرانـــــــــــوا   رانــــــــــاا ا 

ــ وديعه لك ب ء   وع   ناــــ من جلبه الراحادل طرا واله   ــــناـــــــــ

 قرــــوالعرس   حاس الغىن  والف  طفأ   اليرسـحأ علـ ه امل،

 ـــــقهــــــــــــــلنا  قورمحة منه   ـنا بل شفقهــــ حراا عىل راحت 

ح الغـاك     مفن سار عىل هذا ا طة ابلشفقة   النفقة ي   تـا  ا 

لأ  اا حت ا  عىل ماقاس لقام  احلكمي : طعمـت القـراردل لكهـا مفـا وجـددل 

ح الغاك   ومحلت ال،خور مفا وجددل أأ قل من ادلين .  أأقر من اا حت ا  ا 

وســي وأ هل هللا اــىل هللا عل ــه  ) قلــت ( وذكل اــا أأســستعاذ منــه رســوس

حيـأ يقــوس ) اللهـم ا م أأعوذبــل مـن اهلــم واحلـيف  وأأعوذبــل مـن العجــيف 

والك ل   وأأعوذبل من اجلنب والبخل   وأأعوذبل مـن .لبـة ادليـن وقهـر 

سستطهر ادلهر خبفة الظهر .   الرجاس ( ومن الكم بع  احلكامء يقوس : ا 

ج عـت بنـاس    نعود ا ح ذكر زايرة املشهد وماح،ل ياها :  يقد ا 

اليفايرة مـن أأااا ال ـادة اذليـن اكنـوا مـن أأرابب الـرثوة هنـا و  جـاوا 

يق،وا يل ماح،ل علاهم من كرثة الع ةل مع القةل   ييالها من وهةل وحرسـة 

قـارب  ووحةل   لأ  هذا الوقت وقت الشا والبخل مـع قطـع املوااـةل للأ

منني وكفار وااحلني ولـار والأرحام   يمك مجعت دار من أ ديم وحامر ومؤ 

ولك مهنم يعمل عىل شالكته   ولك مهنم جيري   جمراا   ايـرق ملـن بـي 

  وايرمح من شي   وقد حتققنا عىل من ح،ل هل ذكل . و  احلديأ ) 
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عترب بغاكا ( وقـد أأ ـذ بعضـهم  تع  بغاكا ( و  رواية ) من ا  ال ع د من ا 

   هذا املعىن شعرًا يقاس : 

 و  التدارب حتكمي ومعتربا  د هل من .اكا عظةا   ال ع 

ا ذو جتربة ( أأوماهذا معناا . قـاس سـس دان احلبيـب  و  احلديأ ) احلمي ا 

 ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه شعرًا : 

 والــدوى ت  ا دوات ـــــهذا ادلنـي

 ــ  تـــوالبـ  قط مان،لا  ب ت

 ـىن تــــواملــ  اتـقد هنيأ عهنا املن

 وقاس احلكمي الرتمذي شعرًا : 

ــ وا   متاع دن اان قلـ      ل من املتاعــمفا يغين القلي   لــ

 تش،أ بني أأن اب ال سباع  وا   قل لها حرجا ع اكا   

املـاس وأأما ماجاء   مدح املاس ومنفعته للمـؤمن ال،ـاد يقـد قـاس تعـاح } 

مفن رزقه هللا املـاس والبنـو   لكهـف  ا 46] ال ية {  والبنو  زينة احل اة ادلن ا

ال،احلو  يهو من النعمي يليشكر هللا عىل ما أأعطـأ وأأسـدى   ول قـل   

أأكرث اوقاته : اللهم كام أأنعمـت يـيفد   وكـام زددل يبـارك   وكـام ابركـت يـ  

ت لبه ايويل لك نعمة . اللهم أأدهمـا نعمـة واحفظهـا مـن الـيفواس . اللهـم كل 

وال عىل محمد كام أأنـت أأهـهل   وايعـل بنـا مـا أأنـت امحلد كام أأنت أأههل   

نل أأهل التقوى وأأهل املغفرة . قاس تعـاح وهـو أأاـدق القـائلني }  أأههل   ا 

براهمي   7] ال ية { لنئ شكرمت لأزيدنمك  وا   تعـدوا نعمـة هللا وقاس تعـاح }  ا 

بـراهمي   34] ال ية  { احت،وها وما   امحلد  جبم ع  امدا لكها ماعلمت مهنا ا 

أأعي   عـىل مج ـع نعمـه لكهـا ماعلمـت مهنـا ومـا   أأعـي   عـدد  لقـه لكهـم 
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ماعلمت مهنم وما  أأعي   امحلد  جبم ع  امدا املوجبة مليفيدا املؤديـة حلقـه 

املرض ة هل الشـايعة لأماالهـا   ون ـدأهل أأ  ي،ـ  ول ـي عـىل سـس دان محمـد 

ح ـادل لكهـا   وأأ   بـوا وعىل أ س سس دان محمد بدأيضل ال،ـلوادل وأألـل الت 

بدأاا منازس اجلنا  ونعميهـا وايـف املنــيفا ياهـا ايكـرط . اللهـم اصيصـ 

 ناء عل ل أأنت كام أأ نيت عىل نف ل ي  امحلد حـىت تـر  وكل امحلـد 

ذا رضيت وكل امحلد بعد الرضا   مايفعـل هللا بعـذابمك ا   شـكرمت وأ منـمت  ا 

ىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبـه وسـي واك  هللا شاكرًا علامي . واىل هللا ع

 ت لامي كثاكا وامحلد  رب العاملني . 

سسهت س لهذا الرساا (  ورد   احلـديأ عـن رسـوس هللا  ) براعة ا 

وسي أأنه قاس : ) تفكر سـاعة  ـاك مـن عبـادة سـسنة . وأ هل اىل هللا عل ه 

 و  رواية :  ـاك مـن عبـادة سـستني سـسنة . و  روايـة :  ـاك مـن عبـادة

سسبعني سسنة ( والتفكر من أأعامس القلب اليت ذرة منه تعدس بدأماـاس اجلبـاس 

 من أأعامس اجلوارح الظاهرة   والفكر رسا  القلب اسسامي   أأمور ال خرة . 

هذا الرساا متضمنة عىل الكنـوز واذل ـائر   هـذا احل ـاة وال ـوم  

 ال خر وماياها من اذلكر وت هذا : 

وأ هل ،دوق رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وعن ال،ادق امل ) يائدة (

م تمدهللا يل ح   عترب بغاكا ( احلديأ . وا  وسي أأنه قاس ) ال ع د من ا 

واير   اا عتبار يامي اار وموـ مـن الأع،ـار و  احلـاس الـراهن   يقـد 

رسحت النظر وُجلت الفكـر يـمين ا جهتـد   العلـوم والأدب وهتـذب مـن 

خواننا ال ادة الأط اب س ا الأن اب وأ خر معرا ا رحتل عن وطنه ومن  ا 

ـــادل  ـــن اجله ـــرب ا ح يشء م ـــدا   وتغ ـــذلادل كب ـــهل وأأوادا وي ـــد أأه عن
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الشاسعادل ق ضاقت عل ـه الأر  وارحبـت   وملـا طالـت عل ـه املـدة   

ح اليفوا    وبعد اليفوا  ترت،ـت عل ـه اذلريـة ياقلـت  الغربة دعت احلاجة ا 

رك بعد مـدة وضـعف ج ـمه   يهـذا  عل ه املؤنة تمل أأعباء محهل   وروا

أ خرة الشستادل ومن دوهنا خرط القتادل   والطعن ابلقنادل . ومن هنا يقوس 

 سس دان احلبيب عبدهللا بن علوي احلداد : 

 رمغ الأنوا كام هتواا ح اد  مشتتو  بدأطراا الب د عىل

وقد جاء عندي أأحد اا خوا  حـاس كـوم ابحلـرمني وهـو  ) قلت (

بت  ال،فة ال ابقة وأأراد أأ  يكتب لعائلته يطلعو  عندا  من هتنا يرأأيته

واوايقوا عىل الغربة   يبق  اهو م رتحي بغربتـه وامعـه راحـة مـن ع ـاهل 

يبق  قلبه معل  . وهذا الشخص قد مو وقته   الب د ماحد   راحتـه 

ح أ خـر درجـة مـن الـوحةل . وأأمـا مـن ذكـرانن ون ال ـادة  ق اار أأمـرا ا 

ــاهم ضــاقت الفضــ  ــاش عل ــلح املع ـَـاَّ ق ــرن مل ــذبني ي،ــار أأم ء الأجــ ء امله

ادورن ي،ار حرجا ع اكا اهو من أأههل واهو من ع اهل وامعـه راحـة 

ا اب  العـ  العظـمي . وهـذا اا عتبـار ينبغـ     غربته يـ  حـوس واقـوة ا 

عترب سي   ومن اار مالهم ندم .   للك عاقل أأ  يعترب مفن ا 

طريقـــة ال ـــ مة أأ  يتـوــع ويلتجـــ  ا ح هللا  ـــذا و  ) قلـــت ( 

ادلعوادل يا هنا انيعة   وت هذا : بعـد امحلـدهل وال،ـ ة عـىل النـيب اـىل 

وســي  ــذا ال،ــ غة وت : اللهــم اــل اــ ة اكمــةل وســي وأ هل هللا عل ــه 

س ما اتما عىل أأاا ا ل  سس دان محمد ا ة تنج نا بـه و ـا مـن مج ـع 

وتق  لنا به و ا مج ع احلاجادل   وتطهران به و ا من الأهواس وال يادل   

مج ع ال يئادل   وتريعنا به و ـا عنـدك أأعـىل ادلرجـادل   وتبلغنـا بـه و ـا 
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أأقىص الغاايدل مـن مج ـع ا ـاكادل   احل ـاة وبعـد املـامدل   ادليـن وادلن ـا 

 وال خرة    اك ولطف وعايية . اللهم ا م أأسـدأكل العاييـة   ادليـن وادلن ـا

وال خرة   اللهم ا م أأسدأكل العفو والعاييـة واملعايـاة ادلامئـة   ادليـن وادلن ـا 

وال خرة   اللهم ا م أأسدأكل العايية من حيأ تعي أأهنـا عاييـة عاييـة الأداي  

والأبدا    اللهـم ا م أأسـدأكل حصـة   تقـوى وطـوس معـر   ح ـن معـل 

 تقـوى وطـوس معـر ورزقا واسعا اتعذبين عل ه   اللهم ا م أأسدأكل حصـة  

ب ـم   ح ن معل ورزقا   الب  ب كد وانكد وامنـة لأحـد   برسـ ) 

هللا الرمحن الرحمي   قل هوهللا أأحد إ هللا ال،مد إ   يـ  و  يـودل إ و  

اللهم زهدان   ادلن ا ووسع عل نا مهنا واتيفوهـا عهنـا يكن هل كفوًا أأحد إ ( 

يـن ابدلن ـا   وعـىل ال خـرة ابلتقـوى . اللهـم عىل ادل يرتغبنا ياها . اللهم أأعنا

زدان واتنق،نا واكرمنا واهتنا   واعطنـا واحترمنـا   ورضـنا وار  عنـا   

وأأ ران واتؤ ر عل نا . اللهم هب يل حقل   وار  عـين  لقـل   ايواحـد 

نل عىل لك يشء قدير . اللهم ايمن يعطـ   ايأأحد انفحين منل بنفحة  اك ا 

لقدرة ويفعل مالشاء   اب ط لنا من يضـ    وسـلمنا من ال عة ويدأ ذ اب

ان نعي ابلعـي ال قـني اذلي انشـل ييـه  من عدكل   وويقنا بلطفل . اللهم ا 

ا   قضاؤك انيـذ وحكـل يينـا عـدس وقضـاؤك وقـدرك اكئـن لنـا وعل نـا   

ن دأكل اللهم  اك القضا و اك القدر   عايية ايأأرمح الرامحني . اللهم اجعلنـا 

رح الشـل ويـؤ ر ال قـني ويعمـل معـل املتقـني   ب ـم هللا الـرمحن اـن يطـ

ح أ خـر الفاحتـة ( وأأوس سـورة البقـرة ا ح  الرحمي إ امحلد  رب العاملني ) ا 

{ ق يقوس : اللهم اجعلنـا وأأهلنـا وأأوادان وأأول ل ن املفلحو  قوهل تعاح } 

فلحـني ومن أأحاطت به شفقت قلوبنا من عبادك ال،احلني ومـن حيفبـل امل
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ـورين امل ست،رشـــين  املنجحـــني الفـــائيفين البـــارين النعمـــني الفـــرحني املرســ

املطم نني ال منني اذلين اخوا علاهم وان  يفنو  برمحتل ايأأرمح الرمحني 

. ) ق يقوس ( اللهم ايعظمي ال ـلطا  ايقـدط اا ح ـا  ايدامئ الـنعم ايكثـاك 

حلــامي ايعدــل ايكرميــا ا ــاك ايواســع العطــا ايمج ــل ال،ــنع ايخفــ  اللطــف اي

ايبخل ال ايرب عىل محمد وأ هل وار  عـن ال،ـحابة أأمجعـني . اللهـم كل 

امحلد كام أأنت أأههل   وال عىل محمد كام أأنـت أأهـهل   وايعـل بنـا مـا أأنـت 

نل أأهل التقـوى وأأهـل املغفـرة . اللهـم كل امحلـد شـكرا   وكل املـن  أأههل ا 

وأأنـت ذلكل أأهـ  . اللهـم يض    وأأنت ربنـا حقـا   وصـن عب ـدك رقـا   

ايميرس لك ع اك   وايجابر لك ك اك   واياـاحب لك يريـد   وايمغـين 

لك يقاك   وايمقوي لك ضع ف   وايمدأمن لك خم ف   لرس عل نا ع ـاك 

ح الب ـا  والتف ـاك      يتي اك الع اك عل ل ل اك . اللهم ايمن ا تـا  ا 

م أأ ـاا منـل وأأ ـاا اـن حاجاتنا كثاك وأأنت عـا   ـا وب،ـاك . اللهـم ا  

خياا منل   وأأ اا ان اخياا منل . اللهم ت  من خياا منـل جنـين 

ان اخياا منل   اللهم ت  محمد اىل هللا عل ه وسـي أأحرسـسين بع نـل 

الــيت اتنــام   واكنفــين بكنفــل اذلي ايــرام   وارمحــين بقــدرتل عــ ح يــ  

ني   واــىل هللا عــىل هتلكــين وأأنــت  قــيت ورجــااي برمحتــل ايأأرمح الــرامح

سس دان محمد ال،شاك النذير الرسا  املنـاك وعـىل أ هل وحصبـه وسـي وامحلـد  

رب العاملني . ب م هللا الرمحن الرحمي   امحلد  رب العـاملني   اللهـم اـل 

وسي عىل سس دان محمد وأ هل وأأر  عـن ال،ـحابة أأمجعـني   اللهـم اغفـر لنـا 

بقـ  مـن أأعـامران   وارزقنـا أأعـاما زاك ـة ماسلف من ذنوبنا   واع،منا يامي 

ترضاها وتر   ا عنا يـا   ا ـاك لكـه ب ـديل   وأأنـت بنـا رؤا رحـمي . 
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اللهم أأحرسسنا بع نل اليت اتنـام   واكنفنـا بكنفـل اذلي ايـرام   وانرصـان 

لهنـا وسـس دان ومـواان  عىل من عاداان   اللهم اهتلكنا وأأنت  قتنا ورجـاان   ا 

 من نعمة أأنعمت  ـا عل نـا قـل كل  ـا شـكران   ا وابعثنا مكو القنا ورازقن

عنـد ب ئـه اـربان و   عمه شكران و   رمنـا   وايمـن قـلعند ن ايمن قل

خيذلنا   وايمن رأ ان عىل املعايص و  يفضحنا ن ـدأس هللا ال ـ مة   ن ـدأس 

هللا ال  مة   ن دأس هللا ال ـ مة   ن ـدأكل  ا ـة  ـاك ومنقلـب  ـاك . 

م لرس أأموران وير  مهومنا واكشف كروبنا وقنـا  ـذوران   وأأعنـا عـىل الله

عاييتل اب اك وقنا لك بؤس وضاك ايويل لك  ـاك   وعاينـا وأأعـف عنـا ) 

  اث ( واغفر اللهم لنا ولوادلينا ووادلي وادلينا ومشاخئنا وامل ـلمني أأجـران 

اين اجلنة أ مني اين من النار وأأكفنا املؤذيني وأأسكنا وا     واىل هللا عـىل وا 

سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلد  رب العاملني . اللهم اـل عـىل 

محمد اللهم ال عل ه وسـي )  ـ اث ( اللهـم اجعلنـا اـن ينرصـك يي ـستح  

نرصك يابت قدمه   مرضاتل   وأأاـلحنا وأأهلمنـا رشـدان يـامي أأعط تنـا   

  وأأعنـا عـىل حت ـني  وأأوزعنا شكر نعامئـل لن ـستوجب منـل امليفيـد مهنـا

براز اهلمة ابلنشاط للعمل ال،اد حىت  هناظ العيفمة وا  الن ة وتنـيفيه الطوية وا 

تعط نا أأيضل العط ة   وتغفر لنالك ذنب وخط  ـة   واجعلنـا اـن يرغـب 

قبـاس عل ـل   ويلتـذ  يامي عنـدك ويكـرث اذلكـر والشـكر كل   ول ـرتحي ابا 

يعط  من ال ـعة   ويدأ ـذ ابلقـدرة وناجاتل ويرغب   ا اك   اللهم ايمن 

ويفعل مالشاء أأب ط لنا من يض  وسـلمنا مـن عـدكل وويقنـا بلطفـل . 

ان نعي ابلعي ال قني اذلي انشل ييه ا   قضاؤك انيذ   وحكل يينا  اللهم ا 

عدس ما  وقضاؤك اكئن لنا وعل نا   ن دأكل اللهم  اك القضا و اك القـدر 
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لهـم اجعلنـا اــن يطـرح الشـل ويـؤ ر ال قــني   عاييـة ايأأرمح الـرامحني   ال 

ح أ خرهــا (  ويعمــل معــل املتقــني   ب ــم هللا الــرمحن الــرحمي   ) الفاصــة ا 

وأأوس سورة البقرة ا ح قوهل تعاح } وأأول ل ن املفلحو  { ق يقـوس : اللهـم 

اجعلنا وأأهلنا وأأوادان ومن أأحاطت به شفقة قلوبنـا مـن عبـادك ال،ـاحلني 

حني املنجحني الفائيفين البارين النعمني الفـرحني املرسـورين ومن حيفبل املفل

امل ست،رشين املطم نني اذلين اخوا علـاهم وان  يفنـو  برمحتـل اي أأرمح 

الرامحني   واىل هللا عىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي وامحلـد  

 ملني . ارب الع

ح هنا ينهتي  ماأأردانا وبه  ،ل للطالب ما ناا     دن ـاا وأأخـراا وا 

ذا سدأكل عبادي عين يا م   يا   هللا سسبحانه وتعاح يقوس وقوهل احل  }  وا 

ذا دعـاِ   ان دعـوانك كـام     186] ال يـة { قريب أأجيب دعوة ادلاعِ ا  اللهـم ا 

نل افلف امل عاد ايكرط ايرحمي ايجواد .   أأمرتنا ياسستجب لنا كام وعدتنا ا 

ناس   حزي وجانـب عـن ذكل   ق خنمت الرساا وماتضمنهتا يا   ال 

 وهذا البضاعة الغال ة دلهيم اكسدة   ومن هنا يقوس القائل شعرًا : 

   اورة الرجل ال م ع املبرص  أأبين ا   من الرجــــاس  مية      

ذا أأايب بدي   يطن بلك م، بة   مــــاهل       ــ وا   نه   يب،ـــرـــــ

  من اطاع هللا أأطاعه لك وي،ل ا طاب يامي تقدم من ا طاب أأ  

 يش   ومن اك  مع هللا اك  هللا معه   لك حاس من الأحواس وال  م . 

هذا الرساا متضمنة عىل س،يل الراحة وجلـب الت ـل ة   ا لـوة  

  وهــذا طريقــة ال ــلف ال،ــاد   وضــد ذكل طريقــة أأهــل هــذا اليفمــا  

سسهت س وم قدمة لهـذا العدـاا يعلوهمم علوم عرصية   ومن هنا نقدم براعة ا 
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اخملترصة   ومن هنا أأقوس واب  ن ستعني ونعوس يـامي ييـه أأهـل هـذا اليفمـا  

يدأقوس : شستا  مابني مرشق ومغرب   ومن القاعدة اا ن ا  عدو ماههل . 

قرأأ   الكتب يل تقوس  ) يائدة ( ومن جواهر حمك الوادل رمحه هللا يقوس : ا 

واعي أأ  هذا احلكة البل غـة  ت () قلكل تب واتبايل ون عل ل يعتب . 

ذيلها ساحب اسسامي ملن يتعاطأ علـوم هـذا اليفمـا  يـا   مـادة معاشـهم   

الغالــب مــن احلكومــة   ومــن هنــا يقــوس ســس دان احلبيــب عــ  بــن ح ــن 

 العطاس ريض هللا عنه : 

 وطعمة ادلوا جتنهبا يهي  بئس الطـعمي

جهتادا   سداهاوال همي  من ذاقها قل ا 

وقـد ورد عـن ال،ـادق امل،ـدوق رسـوس هللا اــىل هللا وك ـف ا 

وسـي أأنـه قـاس ) مـن أألك احلـ س طاعـت جوارحـه شـاء أأم أأىب وأ هل عل ه 

ومــن أألك احلــرام ع،ــت جوارحــه شــاء أأم أأىب ( احلــديأ . يهــذا املقدمــة 

 دل ل عىل ما أأنطودل عل ه هذا الرساا . 

  ا لــوة وت عــربة وتــذكرة ملــن أأراد ال ــلوك ابلراحــة  ) يائــدة (

والوحدة من كـدورادل الأقـارب يضـ  عـن الأابعـد   قـاس اا مـام الغـيفايل 

حـذر عـدوك مـرة   واحـذر اـديقل أألـف مـرة . وقـاس  ريض هللا عنه : ا 

ذا اك  اـديق  .  ل ل أأخيل أأم اديقل ؟ قاس أأيخ ا  بعضهم : أأي أأحب ا 

مــام الشــايع  ريض هللا عنــه   ن،ــب املــزيا  ملــن أأكهــر عل ــل  وقـاس اا 

 داقة وهو متبطن ابلعداوة اسسامي أأقرب القريب يقاس شعرًا : ال،

 ــيفنهـــــــوماوزنل به ي  ز  من وزنل وا وزنل   

ل ه    ل ل يرح  ا   ومن جفاك ي،د  عنه  من جاء ا 
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ذًا   وهنه  ــهــــــــمن كن أأنل دونـ    ياترك هواا ا 

ــ يلك ما يدأت ل مـ   ادــــوارجع ا ح رب العـب     هـنـــ

وقاس سس دان جعفر ال،ادق ريض هللا عنه : مـن طلـب مـااخيل  

أأتعب نف ه و  يرزق   يقيل وماذاك ؟ يقاس : الراحة   ادلن ا . ومن هنا 

ــة  ــب الراح ــن طل ــة   وم ــرك الراح ــة   ت ــوادل رمحــه هللا : الراح ــوس ال يق

ذ  مااسرتاح . ) قلت ( وهذا احلكة لها معام كثاكة ملن هل ب،اكة مناكة وأأ 

واع ة   مفـن ذكل  طلـب الراحـة ابلتلهـف لطلـب املعـاش ا   اك  حـ ا 

أأوحراما لأ  اـاحبه قـد ركـب عـىل مط ـة الأمـل الطويـل   ومـن معاناهـا 

طلب رضا الأقارب يهذا .اية اتدرك تاس . يقد قيل  ذ قاعدة : لك من 

ل ل اسسامي قريبل   وقد ح،ل للفقاك . ومن  ساءته ا  ل ه زاددل ا  أأح نت ا 

اناها أأيضا التنايس عىل مجع حطام ادلن ا ل  ل ـرتحي يـامي بعـد ومايـدري مع

ا بشـ  الأنفـس مـع تعـب  مام ومع هذا اتناس ادلن ا ا  ا   املنااي مقطاع للأ

ون،ب . ومن هنا يقوس احلكمي الرتمذي   القوا    حرا العـني   قـاس 

 ريض هللا عنه : 

 ل ل من املتاعمفا يغين الق    لوا   متاع دن اان قلـــ   

 تش،أ بني أأن اب ال سباع  وا   قل لها حرجا ع اكا 

 وقاس .اكا : 

 وم أأرزاقنا ب د جـــــ دـــــــــــــــوامحلد  ي

 د وشل القـــل دــــــــــــللو ت مع ال ديم ق

 والقا حناذيذ يش شوحط ويش من حديد
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هللا ) قلت ( وما أأح ن ماقاهل سس دان قطب اا رشاد احلبيب عبـد

 بن علوي احلداد ريض هللا عنه شعرًا : 

ل لـــــــــواذلي لغاكك اي،ـــ  اذلي ق م كل حااـل دليل     ل ا 

   ير  احلقيقة والرشع امل،و   ذي علــ لـــياشستغل بربل وال   

 ايكرث مهل ماقدر يكو 

اس وأأما معاانة العباد من احلارض والباد يهي  يتنة طامة وداه ة م،طمة . قـ

{ ال ية . ومن هنا يقوس سس دان احلبيب ع   والفتنة أأشد من القتلتعاح } 

 بن ح ن العطاس شعرًا : 

 الفتنة الفتنة من الفتنة مقاسادل احملن

ــ يت   نة قفا يتنة واتهياها  ا قلـع الو نـــــــ

شــي ا ح هللا مــن أأذيــة قومــه وقــد بلغــين عــن بعــ  الأن،يــاء أأنــه 

يقاس تعاح قد يعلـت مـن قبـل طلبـل   قـاس  نيفوس العذاب علاهموطلب 

ومـاذا ايرب ؟ قـاس سـلطت علـاهم بعضــهم عـىل بعـ  ابلعـداوة والبغضــاء 

عـذاب أأشـد  هلم أأشد مـن ذكل   يقـاس تعـاح وأأيوالشحناء   يقاس أأريد 

من ذكل . أأوماهذا معناا لأم حويـت مضـمونه وهللا أأعـي . ق  ـذ قاعـدة 

ه الكل ـب ماـل شـوكة املـزيا  واحلبـاس لك من هو عىل قيد احل اة تتعل  ب

ذا عَدجترا ا ح ماايرض ه من أأمور دينه ودن اا  دل من أأنواع الفنت واحملن   ا 

نـه   عاييـة  ا اـاحب القلـب ال ـلمي يا  حسابة جـادل أأخـرى  وَهـُيح جـر ا 

مــام مــاكل ريض هللا عنــه :  شــايية كاييــة . ) قلــت ( ومــن هنــا يقــوس اا 

أأجيفاء مهنا   التغايـل . قـاس سـس دان احلبيـب  العايية عرشة أأجيفاء   ت عة
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ع  بن ح ن العطـاس ريض هللا عنـه   واـ ته الكـربى   هـذا اجملـرا 

 شعرَا : 

نه ا من غفل   وتغايل عن أأمـور ا   لن يفيف ابمحلد ا 

يــوم  والـغم عـىل القلــب ال ـلمي ومنايعــه ل،ـاحبه يطــوس   قـاس تعــاح }

ا مـن أأهللا هللا { قـاس سـس دان احلبيـب  بقلـب سـلمي اينفع ماس وابنو  إ ا 

ذا اك  القلـب ال ـلمي ينفـع    امحد بن ح ن العطـاس ريض هللا عنـه : ا 

ت  املواطن يكيف اينفع   هذا املوطن . ومن يوائـدا هـو مـا ورد عـن 

وسـي عنـد قـوهل ) ذاق طعـم اا ميـا  مـن وأ هل رسوس هللا اىل هللا عل ـه 

سـقاط التـدباك ريض اب  راب ( احلديأ . قاس ااح ب كتاب التنوير   ا 

: قاس بع  العاريني اب  : ااحب القلـب ال ـلمي مـن الهـوى والشـهوادل 

ائدة وايلها من ذ ـاكة النف ان ة يتذلذ بدأرسار املعام . ) قلت ( ييالها من ي

 خرة . ل ن ا وال  

يعـين  يقـد ذكـر ذكل سـس دان ا) قلت ( وأأما تشستيت اذلهـن يـامي 

طـاس   كتابـه سـفينة البضـائع ومض نـة الضـوائع : قـاس ع  بن ح ـن الع

بع  احلكامء القدماء : اتتفكر       أأشس اء : اتتفكر   الفقـر ييكـرث 

مهــل ومغــل وييفيــد   حراــل   واتتفكــر   كــي مــن كلمــل يــيغل  

قلبل عل ه ويكـرث حقـدك ويـدوم غ ضـل   واتتفكـر   طـوس البقـاء   

 العمر وت ويف العمل . اهـ  ادلن ا يتحب ااع وتض  ع

قاس سس دان اجلن د : أأالت أأا  ا أأشستغل بعدا اا يرد عـ ح مـن 

املشغ دل من مج ع ما  الكو  وهو : أأ  ادلن ا دار ن ومغ وب ء ويتنة   
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ومن ازهما وأأهلها أأ  يتلقوم بلك ما أأكرا يا   تلقوم وا أأحـب يهـو يضـل 

ا يالأال هو الأوس . اهـ   وا 

ا عل ـه  تعاح   هذا املوطن أأنه اـبينقل عن الوادل رمحه هللا واا 

يوم من الأايم رجل ي دأهل عن عاييته كام ت العادة اجلارية بني العرب   ق 

قاس للوادل .اك مايش شـ  عل ـل ؟ ي ـكت الـوادل مل ـًا ق قـاس للرجـل : 

 أأنظر هل قد طلعت الشمس أأم ا ؟ يقاس ا   قاس الوادل : سسبعني مشقة

قد ح،لت ع ح هذا ال وم   مهنا أأربعـني مـن أأهـل البيـت   و   ـني مـن 

  ار  البيت . اهـ 

واك  احلبيب ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه ونفعنا به  مـع 

علو مقامه و ام يراسسته و ربته اـا ي،ـلا بـه حـاهل وحـاس مـن عـااا مـن 

نـه اك  متوسـط احلـاس  أأهل زمانه املـوايقني ال،ـادقني واملـارقني املامذقـني يا 

ا  ل ـه ا  كاهر اا سـستقامة   يغلـب عل ـه حـاس اهـل التخريـب   و   ـتج ا 

ا الواحـد  اندرًا . ) قلت ( واا يت ىل به ريض هللا عنه ملا أأنـه الشـاهد ا 

الأحد اذلي   ي  و  يـودل و  يكـن هل كفـوًا أأحـد . ) قلـت ( ولعـل هـذا 

ل ه   ق، دته اليت مطلعها : املقام سسامي مقام الأنس اب  هو اذلي   أأشار ا 

 ما  ابيل ايااح من بلبايل   اس أأمىس حــايلــــحايل ابا  

ا مايل للكو  عندي مايل  مايل من ماس   بلوغ أ مـايل     ا 
 قاســــايعقايل ييل مك من ما  قايل وانتقايل  هل وحط أأ قايل    
 ت،ت يدا عـذايل تب القايل  سايل ابرت ايل عند سلو ال ايل  

ح أ خر الق، دة . ومن ق، دة أأخرى يقـوس ريض هللا عنـه ونفعنـا بـه    ا 

 ادلارين أ مني : 
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ذا شفـــتنا شلــــــــ لنا شل اتك  را ا 

ــ ياننا   عامرة مش                      هد القطب مـامـلــ

 ـرا  يبـقلــــــاوا .ار من اتجر وح

 غل مطــوســــاوق عىل ادلن ا مغلأأوم                     

 د  ،ـلــــــــ.اك قانع وح،ويل جمــاه

بتدا داع  الهدى ييه  مق                        بلــــ من هنار ا 

 ابجللب وال لب والرجل وا  ل والبل

 لمقت وأأين ت بني أأراكنه الكرث والقــــ                    

 عذسواسستوى عندي املادح ومن اك  ي

 ـوســــــهيذي أأوابجيور أأويربز أأوابيضــ                   

 ذســــــواملنارص ومن عادى وقادا خيـــ

 ـوســــــــابذا ايرح واان ابملنازع  معــ                   

 اا  ال،در ماعندي عىل من .  .ل

 ـلـــــ.اك مجهل قطعنا الب ع وهللا جيمـــ                   

 ـلـــوانت ايبن سلوم هللا ل لمل لـ

 حص بيفي ال لف ن وا لف دهلم دس                    

 ـلــــشن ا د الظفر واهنل وهم   هـ

 ـوســيا   الأشسباك من،وبه ل،ودل احملـ                   

 دسذا هنا ا د ييه الفيد ل وى ويبــــ

 ــذايدل يفشلـــاحل محلها للقنص واهل                   

 قل ذلي  ملو  الثقل عن لك ماـقل
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 نا صملـــــــ ن جامس ال فر مجـــهل وص                    

ح الغاك م  رجــلــمن جامهل معه ماهو ا 

ــ وال،ــ ة عىل الشايع لنا يوم نقـ                      بلـــ

معـام كثـاكة وهذا الق، دة منطوية عىل مـواع  بل غـة و  ) قلت (

وذكل ملن هل  غوص   أأرسار املعام وااحب ب،اكة منـاكة اـا  رسيـرة 

 ااحب قلب سلمي . 

ق نرجع ا ح ماصن ب،ددا من حتذير عداوة العدو امل ا  . ومـن 

 هنا يقوس الشاعر : 

 دــــــعدوًا هل مامن اداقـته ب  ومن نكد ادلن ا عىل احلر أأ  يرى

س تكمي من   يعاا عدوا ابملعـروا حـىت و  ا رب أأوالأ ر : لي

جيعل هللا هل منه يرجا وخمرجا   أأوماهذا معناا . واباةل مفعاانة العبـاد مـن 

احلارض مهنم والباد .ايـة اتـدرك . وكـذا يقـاس : ر  العامـة  نـة اتمـة . 

وا ــ ص مــن ذكل لكــه هــو العمــل وــا أأوردا احلبيــب عــ  بــن ح ــن 

 يقوس :  العطاس   ق، دته حيأ

ــ ايكنـ      ماتلكف  ذو يطانه   ين اتلكفــ

 انهــــيا     شهل همـ  اتشل احل د لرصم   

 هـــخـل الك   م ن  احتلل  حد بقلبل   

ومن أأعظم الوسائل لهذا املقام العظمي املرتقأ التخ  والـتح  وهـو 

اا ميــا   لــع الكــونني مــع الثقــة ابملضــمو   ) أأي الــرزق ( م،ــحواب بقــوة 

وال قني والرضا والت لمي   واـ ح الن ـادل   العـادادل والعبـادادل   يـا   

العادادل ب،ـواد الن ـادل تنقلـب عبـادادل ويثقـل مزيانـه   العقـ  وتكـرث 
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ح سناته   الأخرى   وأأ  يؤمن بقضاء هللا وقدرا  اكا واا مـن هللا   

ان نعي ابلعي ال قـني اذلي ان  شـل ييـه ا   قضـاؤك يعند ذكل يقوس : اللهم ا 

انيذ   وحكل يينا عدس مـا    وقـدرك اكئـن لنـا وعل نـا   ن ـدأس اللهـم 

 ـاك القضـا و ـاك القـدر   عاييـة اي أأرمح الـرامحني . اللهـم أ نـس وحشــتنا 

ــداركنا بع،ــمتل  ــار   وت ــه القف ــرد احلــاكا    همام ــؤنس الف ــل ايم بطاعت

ن شـدائد أأهـواس ايمدرك الغري    جلج البحار  و ل،ـنا اللهـم بلطفـل مـ

هذا ادلار وتـ  ادلار   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد اخملتـار   وعـىل أ هل 

الط بني الأخيار   ا ة يغبطهم  ا من حو املوقف يوم ادليـن   واـل 

خوانه مـن الأن،يـاء واملرسـلني   وعـىل أأزواجـه الطـاهرادل  اللهم عىل أ ابئه وا 

ومن ودلا مـن املـؤمنني   وعـىل ا ؤمنني   وعىل أأبينا أ دم وأأمنا حو أأهمادل امل

ــاهم  ــا معهــم وي ــن   وعل ن ــوم ادلي ح ي ــوم ا  ــابعني   مــن أأوس ي ال،ــحابة والت

 برمحتل ايأأرمح الرامحني . 

قاس بع  العاريني اب  : من اك  هللا   ا لوة جلي ـه  ) يائدة ( 

اك  املذكور   الوحشة أأني ـه . ) يائـدة أأخـرى ( روي عـن مـوىس عـىل 

ال  م أأنه قاس : ايرب ماع مة من أأحببت   قاس جعلـت ييـه نبينا وعل ه 

ذا أأحببت عبـد مـن عبـادي جعلـت ييـه ذكـري لـ  أأذكـرا    ع متني : ا 

 ملكودل ال موادل والأر    وأأعذا من  اريم يك اأأعذبه . اهـ 

وأأمــا يضــل ا لــوة وما ،ــل ياهــا مــن الأنــس والراحــة ي  رصــا  

ا قـوهل تعـاح }  حارص وتض   عنه نطاق ادليـاتر   يـدأذكروم ولـوا ييـه ا 

) قلت ( واـا جـاء    البقرة   152] ال ية {  أأذكرمك واشكروا يل واتكفرو 
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تف ـاك قــوهل تعـاح } يــدأذكروم أأذكـرمك { معنــاا أأع ـنمك . وقــاس ابـن عبــاس 

 ريض هللا عهنام معناا أأذكروم بطاعيت أأذكرمك وعونيت . 

ة وما ،ـل ياهـا مـن الراحـة . قـاس   سس اق ذكـر ا لـو  ) يائدة ( 

شقي  البلخ  ريض هللا عنه : طلبنـا سـس خ،ـاس يوجـدانها   سـس 

خ،ــاس : طلبنــا بركــة القــودل يوجــدانا   اــ ة الل ــل   وطلبنــا جــواب 

منكر ونكاك يوجدانا   قرأ ءة القرأ     وطلبنا عبور الرصـاط يوجـدانا   

 انا   ا لوة . ال،وم وال،دقة   وطلبنا كل يوم العرش يوجد

ذا أأنعـم هللا عـىل عبـدا املـؤمن  ) قلت (  ومـن  ـام شـكر النعمـة ا 

ا عـىل هللا  بنعمة يل ح،هنا ابلكمت واا قت،اد والشفقة   ملا يقـاس : اتع ـد ا 

وعىل حيشل ) أأي ماكل اذلي بني يديل ( قاس سس دان احلبيـب عـ  بـن 

 . ويقـاس أأيضـا : ح ن العطاس شعرًا : وات ما تاال وتطمع    ـايل

ذا قدا يرع   يقوس معاد يش سس ل ابجي  بعدا   يمي  جربه  ا   احلرا  ا 

لأجل يمثر ول س تع به مدة طويةل وا تا  طوس سنته . ومن هنا أأحببـت 

أأ  أأورد أأب ادل وت للشس ا العارا اب  امحـد بـن معـر بـن سـا  ابذيـب 

ذكر اا قت،ـاد   قـاس الشسبايم احلويم   وت مناسسبة ملا صن ب،ددا   

 ريض هللا عنه : 

ح التخل  من بع  أأ  ق الكرام ال ـب    ــت ة تدعـــــو ا 

 ـرــــمهنا عىل ماتركه مهنا  مضـ  وت كثاك.اك أأان نقت،ــــر

 ادـــــــ  لك مايطلب  أأويعــتــ  يدأالها الري  واا  قت،ـــاد
ذا يكردل قطر  ادلائــرا  راـــا ويوز  ال خــ  راحة ادلن   وهو ا 

 وينشط اجل م وينــيفاح الضجر  وينداب الكـدري،فو به القلب 
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سستقرار يعل الطــاعه ضاعـــ  و ،ل ا  يراط  وا ا   هـــــمن .اك ا 

قتحـام  رامــــــــــــهماكل الشسهبة واحلـــــ  وميكن احلـــذر من ا 
مرء قد ا    النص   وهو غىن    ذاتــه كام ورد  قت،ـدماعاس ا 
 ـطــوهو اذلي  مد    الأمر يق  والري  والق،د هوالفعل الوسـط

 اانقص احل ن  وليس املفــرط  )  اك الأمور الأوسط( وقد أأهللا

ذا .دا وهو كام ذكرنــ ل ه اي أأيخ  أأشــــ  ـاــوا   ـرانـــــــــــاا ا 
ــ   من جلبه الراحادل طرا  والهـنا ــ وديعه لك ب ء  وعــ ــ ــــــ  ـناــ
 قرـــوالعرس   حاس الغىن والفــ  حأ عل ه امل،ــطفأ   اليرس

 ـقهـــــــــــــورمحة منه لنا  قـــــ  حراا عىل راحتنا وشـــفقه

 ت الأب ادل الرائقادل النايعادل مفن معل  ا يدأمن الب ـادل . يتدأمـل  

احــادل   أأهيـا الواقــف عــىل تــ  الأب ــادل اجلالبــة للمرســادل واملــربادل والر 

سائر احلاادل . اللهم اجعلنا من اذليـن ل ـس عو  القـوس ييتبعـو  أأح ـسنه 

ون اذلين يدأ ـذو  مـن  أأول ل اذلين هدان هللا وأأول ل ن أأولو الألباب  

ه   ون أأولوا العقوس   اللهم تولنا برضاك وامحنـا تـامك   ادلينـا لك يش لب

هل لنـا سـواك   وا نل أأنـت هللا اا  ايك نعبـد وال خرة   يا  ايك   ا  ا ا  نعبـد ا 

هدان الرصـاط امل ـستقمي   رصاط  ايك ن ستعني عىل أأمور ادلن ا وادلين   ا  وا 

اذلين أأنعمت علـاهم مـن النبيـني وال،ـديقني والشـهداء وال،ـاحلني وح ـن 

أأول ل رييقا   ذكل الفضل من هللا وهللا ذو الفضـل العظـمي   واـىل هللا 

  ت لامي كثاكا وامحلد  رب العاملني . عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي

ذا  ) احلاق وت مي (  عىل قولنا : يقـوس الـراع  احلـرا    رعضـه ا 

جاء ال س ل : معاد يش سس ل ابجيـ  بعـدا   يقـد يهمـت مـن هـذا املقـاا 
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ت أ ا   اا ن ا  يبلغ هـدا   اـفا قلبـه   وعنـدما ي،ـفا هل وقـت مـن 

ار اذلكر يبذكل  ،ل هل  ـاكا كثـاكا   أأوقادل اذلكر ت أ يتفهم معام أأرس 

ل ـه ق يعقبـه عـار  لأ   ويوطن نف ه روا أأنه يكو  أ خر جملس ابلن ـسبة ا 

العبد عر  للأسسباب   أأو ،ل عل ه نـيفوس املن ة . وقد ورد عـن بعـ  

العاريني اب  أأنه يقوس : ا   النـاس خرجـوا مـن ادلن ـا و  يـذوقوا يش مـن 

ذلة ؟ قـاس : ذلة املناجـاة . ومـن هنـا يقـوس عل ـه الذلة   يقيل هل ومات  ال

) ال  م ) اللهم ارزقين   ادلن ا ذلة املناجـاة و  ال خـرة رسور الندـاة ( 

ذا افا هل وقـت مـن الأوقـادل يل غتـمن ال ـاعة . قـاس  قلت ( وقت ال،فا ا 

سس دان ع  بن ح ن العطاس : ساعة ال،فا اتفوتل لو يقع قطع رأأسل . 

) من برشم تضور قلبه برشته أأنه وقـع عـىل أأمـر عظـمي . وقاس بعضهم : 

ومــن امللحقــادل يــ  يقرصــ   مقــام قيــام اجل ــم لقــوس الشــاعر  قلــت (

 امحل دي ابن من،ور حيأ يقوس شعرًا : 

 اس وأأكـملـــــأأربع خ،  قاس امحل د ابن من،ور    

 تطلع مع ال،ف الأوس  ه بـــر نف لـــــــــالأول   

 ـــوســـــــال  عل ه املع  ر  الـامســـــة أأحوالثان    

 لـــــلل بيفادا ولو قــ  رم الضـ فــــوالثالثه أأك   

 ـبلــــ ط قها قبل حتــ   رمة ال ؤــــوالرابعة حــ   

ــت ( ــا املعــىن  ) قل ــوس هل معن ــني : كــاهر وابطــن   أأم وهــذا الق

ــدأخوذ مــن قــوهل ت ــاطن م ــوم   واملعــىن الب وال ــابقو  عــاح } الظــاهر مفعل

ال ابقو  إ أأول ل املقربو  إ   جنادل النعمي إ  ةل مـن الأولـني إ وقل ـل 

وسارعوا ا ح مغفرة وقاس تعاح }  الواقعـة   14 -10] ال ايدل {  من ال خرين إ
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. وأأ   أ س معـرا    133] ال يـة {  من ربـمك وجنـة عرضـها ال ـموادل والأر 

ايأأهيـا الرسـل لكـوا مـن الط بـادل } يداوم عىل أألك الط بادل   قـاس تعـاح 

ــوا اــاحلا  ــة  {وامعل ــو    51] ال ي ــن  املؤمن ــاس اب . ويعطــ  نف ــه هنمهتــا   ق

 رس   : 

 لطاعة هللا هل ماقـد نوى  ولك من نوى بدألكه القوى

وذكل وسس ةل للنشاط   الأعضاء للطاعـة والعـيفم واهلمـة  ) قلت (

فـرحي يـامي  ـل وجيمـل . وهـذا للروح   لأ  ساك الروح ا ح هللا تعاح ابلت

الطريقة طريقة أأرابب الشكر خب ا أأبناء ادلن ا يا هنم بعكس ذكل   وأأهنم 

ا بش  الأنفـس مـع التعـب والن،ـب وتكـدير ا ـاطر مـن .ـاك  اينالوهنا ا 

ــه حااــل   وذكل ابســستغراقه   مجعهــا وضــ اع  ــدة ل خرت طائــل   وايائ

ا رأأس لك خط  ـة . قـاس تعـاح } ارة مـ رة  و بهتـا ورد أأهنـا حسـالعمر ملـ

ومااحل ـاة وقـاس تعـاح }  الضـحأ   4] ال يـة {  ولل خرة  ـاك كل مـن الأوح

ا متاع الغرور  اللهم زهـدان   ادلن ـا ووسـع  أ س معرا    185] ال ية { ادلن ا ا 

عل نا مهنا   واتيفوها عنا يرتغبنا ياها   اللهم أأعنا عىل ادلين ابدلن ا   وعىل 

 ابلتقوى . ال خرة 

ــدة وتــذكرة (  ــاس  ) يائ ــ   خ، ــ زم   ــل أأ  ي ــد للعاق وذكل اب

ــة اــباحا  ــوم ب ومــه : الأوح : م زمــة الأوراد املرتب ويواكــب علاهــا لك ي

وم اء وبعد لك يريضـة كـام هـو معـروا عنـد أأراب ـا   ا ،ـةل الثان ـة : 

قرأأ    الكتـب القراءة   كتب ال لف   ومن هنا يقوس الوادل رمحه هللا : ا 

الــيت تقــوس كل تــب واتبــايل وــن عل ــل يعتــب . وا ،ــةل الثالثــة ل،ــحة 

ا   أأوقــادل معرويــة أأوس  اجل ــم : وهــو م زمــة  لــو الــبطن يــ  يــدألك ا 



 59 

اهيهنار ب ط ماتيرس   ووسطه حضأ ) .دا ( ماتيرس أأيضا   وابلل ل عشا 

ــن  ــاك  ااــة مل ــل واكث ــهنن قــط اقل  ــدألك بي ــد طعــن   ال ــن   واي ق

ت طاخبته عىل ماقالتـه الأطبـاء احلكـامء   لأ  طاخبـة عفت معدته وركوض

اا ن ــا  احلــاذق لثــل قرشــة الب،ــل ماتتحمــل الألك الغلــ   الثقيــل . ) 

قلت ( ياليفم هذا واجعهل ديدنل   اباحل وا ـاك تكـن   راحـة مـن 

هة نف ل واعتداس حصتـل . و  املثـل : ) العاييـة   أأطـراا اجلـوع ( 

يأ ) الطب رأأس امحل ـة ( ومـن حـمك لقـام  احلكـمي يقـوس : مـن و  احلد

 اي،لحه ادلوى ابلطاوي أأالحته امل وي .

ق نـورد هنــا يائـدة وذكل   ســلوة ادلن ــا والرشـب مــن اــاياها    

واا قتطاا من زهرهتا يامي  ل وجيمل وهو ذكر هللا تعاح لقوهل تعاح } أأان 

{ و  روايـة ) أأان عنـد املنكرسـة  جليس من ذكرم وأأان معه حني يـذكرم

قلو م من أأج  { قاس الوادل علوي بن عبدهللا بن طالب رمحـه هللا شـعرًا 

 : 

 وذكر هللا ينف  اهلم والـرين  عىل ذكرك مقمي أأابا وأأميس 

وي،ل ا طاب ماذكرا ااحب احلمك العطائ ـة حيـأ يقـوس ريض  

را هل ولـوا يضـهل   هللا عنه : أأكرمـل ربـل بكرامـادل  ـ   : جعـ  ذاكـ

ل ـل    ذ حق  ن ،ته ا  تكن أأه  جلراي  ذكرا عل ل   وجع  مذكورا به ا 

وجعــ  مــذكورا عنــدا يــ م نعمتــه عل ــل . و  احلــديأ ) ادلن ــا ملعونــة 

منـا  ا ذكرهللا أأوعا  أأومتعي ( واك  سفيا  بن ع ينه يقـوس : ا  ملعو  ماياها ا 

ذا ذكروا هللا بعددل أأكرث القوم من ذكر هللا تعاح لتبعد  عهنم ادلن ا   يا هنم ا 

ذا تفرقــوا عــن اذلكــر أأ ــذدل بدأعنــاقهم .  املــراد ابلبعــد أأي مــن  ) قلــت (وا 
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ذا داوم املـؤمن عـىل ذكـر هللا  ك دها واورهـا ويتهنـا وأأااك حبالهـا   وا 

وأأدس دل ـل عـىل ذكل  ) قلـت (خسردل هل ادلن ـا وجاءتـه اـاغرة رامغـة . 

ــاح   احلــديأ ا ــوهل تع ــن  ــدمل ق ــه وم ــن  ــدمين أأ دمي ــد ي ) م لق

و ـذا القـدر كفايـة ملـن أأراد هللا هل الهدايـة . قـاس  ) قلـت (اسستخدميه ( 

ا من هديته ياسـسهتدوم  تعاح وهو أأادق القائلني ) ايعبادي لكمك ضاس ا 

أأهدمك ( اللهم اهدان يمين هديت   وعاينا يمين عاييت   وتولنا يمين تول ـت 

نـل   وابرك لنا يـامي أأع  ط ـت   وقنـا ا ماقضـيت   ادلن ـا وال خـرة   يا 

نـه ايـذس مـن وال ـت   وايعـيف مـن عاديـت    تق  وايقو عل ل   يا 

ل ـل  تباركت ربنا وتعال ت   ي  امحلد عىل ماقضيت   اسستغفرك وأأتـوب ا 

  واىل هللا عىل سس دان محمد النيب الأيم وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلـد  

 رب العاملني . 

غتنام يرص العمر يا هنا الغنمية الكربى   ه  ذا الرساا متضمنة عىل ا 

سسهت س ملا   هـذا الرسـاا . ) يائـدة  وحتـذير مـن اهيهتايـت  وهذا براعة ا 

 عىل املهاكل والأ  ق املذمومة ( قاس حداد القلوب : 

نه     ـلعــــــــداء   ومن لب وحش هم  واحذر من الكرب املشؤم يا 

نه الرشك ا ف  ومن الراي     ومن التفحش شسمية العبد ادلع   ء يا 

قوهل : العبد ادلع  لعهل وهللا أأعي اـاحب ادلعـوى اذلي لـيس هل 

وابتغِ يامي أ اتك هللا ادلار معل واهامتم بدأمور ال خرة وكذا ادلن ا لقوهل تعاح } 

ل ـل ة ] ال يـ{  ال خرَة واتَنَس نَ، بَل من ادلن ا واح ن كـام أأح ـن هللا ا 

ل ه   شعرًا :  الق،ص   77  . أأح ن يامي تتوجه ا 

ذا كنت   أأمر يكن ييه   سنا  يعام قريب أأنت ماٍ  واتركه  ا 
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و  احلديأ : لكمك هامم ولكمك حرا  . و  احلـديأ ال خـر : ا   

ــه  ــا وامعــل ال خــرة . وقــاس عل  ــارغ ا  معــل ادلن  هللا ا ــب العبــد الف

ومـن املعلـوم أأنـه  ) قلـت (كفـ  الفـارغ ( ال  م ) أأشد الناس ح ـااب امل

ــني  ــذكورة   مضــن الب ت ــة امل ــ  الأ ــ ق املذموم ــه ت ــذ ت ــتنج من حين 

ــ زم  ــه مــن ال ن ــع . يا  ــه : الشــا املهل ــوهل ريض هللا عن ال ــابقني اســسامي ق

ا شــاجع . ومــن هنــا كثــاكًا ماي ثــل  ا ذل ــل   واكــرط ا  ايكــو  البخ ــل ا 

 بن عبدهللا العطاس  ذين الب تني :  سس دان القطب احلبيب أأيب بكر

كتا ا  ا   الكرم يفتا أأبواب ال ،يل    وميح  أأوااس بعد ا 

ل خبي    ماأأوشا ا وا   اثر   جحة  لــــــوهللا ما قط جيـــمح

جامعة ملـن هل ب،ـاكة  ) يائدة (ق ن ستفتا يامي صن ب،ددا يدأقوس : 

عـىل سـائر الربيـة مــن بـه ح منـاكة وأأذ  واع ـة وـا أأنعـم هللا سـسبحانه وتعـا

الكمنُد هؤاء وهؤاء من عطاِء العايص مهنم وأأرابب الطاعة   قاس تعاح } 

والعاقبـة للمتقـني    اا رساء   20] ال يـة {  ربل ومااك  عطـاُء ربـل  ظـورا

ا عــىل الظــاملني   والظــا  مــن كــي نف ــه . قــاس تعــاح }  ــدوا  ا  واع

قـاس سـس دان  النحـل   118] ال يـة {  يظلمو وماكلمنان ولكن اكنوا أأنف هم 

 احلبيب عبدهللا احلداد ريض هللا عنه : 

ا لنف ل اييــىت     كلمت وكي النفس من أأقبا الظي  كلمت وما ا 

غتمن يرص العمر وساعاته . شعرًا  ا ملن ا   واسعادة واي ح ا 

ذا علمت علام يق   ايت لكها ك اعةـــــــ نا  إ بدأ  حيــــ ا 

 اأأكو  خب    ا    إ واجعلها   ا ح وطاعة يلام
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ــيفم املراقبــة وأأكــرث مــن قــوس : هللا معــ    هللا شــاهدي   هللا  وال

انكري . وقل أأيضا : ح سيب هللا وكفأ   مسع هللا ملـن دعـا   لـيس ورى 

هللا منهتيأ   واورى منهتيأ علمه عي   وامنهتيأ عنايته بـل ورمحتـه كل 

ا اب  الع  العظـمي   وح ـ،نا هللا ونعـم عناية ورمحة   واحوس وا قوة ا 

الوك ـل   نعــم املــوح ونعــم الن،ــاك . قــاس بعــ  العــاريني وهــو مــن أأرابب 

ــنعم هللا اك  كثــاكا مــايقوس : أأمــا صــن مــن أأرابب  الشــكر مــع التحــد  ب

يالشــكر طريقــة مواــةل ا ح هللا   وذلا قــاس العــدو }  ) قلــت (الشــكر . 

يالشاكر اذلاكر دا ل   دائرة  الأعـراا   17] ال ية {  واجتد أأكرثن شاكرين

قوهل عل ه ال  م لعمر ريض هللا عنه وذكل ملـا نـيفس مـن الكنـوز مـا نـيفس 

قاس معر أأي نتخذ ايرسوس هللا ؟ قاس عل ه ال ـ م : ل تخـذ  أأحـدمك قلبـا 

شاكرًا ول اان ذاكرًا . أأي بـدا عـن الكنـوز . وأأ  يغتـمن يـرص احل ـاة لقـوهل 

غتمن س ا قبل سـس : شـسبابل قبـل هرمـل   وحصتـل عل   ه ال  م ) ا 

قبل سقمل   وغناك قبل يقرك   ويرا.ـل قبـل شـغ    وحياتـل قبـل 

} ن ـوا هللا ااتل ( ي  يض ع العبد معـرا وسـاعاته   غفـةل . قـاس تعـاح 

ال ية . والغفةل عن هللا من أأعظم الظـي   ومـن كـي نف ـه يقـد  ين ساهم {

ح نف ه بربـه ول ـستدأنس  نا   بل يطلب من املريد أأ  يفر  مب خرس خرساان

 بذكرا . قاس سس دان عبدهللا احلداد ريض هللا عنه : 

 وا تدأسف  عىل مفقود  وز  وقـتل ابلأ يراح

نه الأال واملق،  وأأرق ا ح عا  الأرواح  ـودـــيا 

منا  ت للــ  واتعوس  عىل اجلامث   ـرتبـــــــــــيا 
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نـه اـفاء اكمـل   يـا   النـاس واغتمن ا  عـلاس الأضـداد يا  لوة مـع ا 

أأمجعهم بدأس . قاس بعضهم لشس خه : الناس اكلشوك   يقاس ا   بل ن مال 

ت يها اميكـن الـتخلص  النار لأ  الشوك اكن التخلص منه والنار لرسعة ا 

مهنا . ق ا   ساعد ا لوة ابلي ار واجللوس   الوطن عند الأهـل والأواد 

نعمة طائةل جيب عل ل شكرها   ومن لرسـهللا هل املـاس يل قت،ـد   يهذا 

ح أأحـد  نفاقه ل دوم الفرح والأنس والرسورهل ولأوادا ولأههل ي  تـا  ا  ا 

ح  . قاس لقام  احلكمي : طعمت القراردل لكها مفا وجددل أأقر من اا حت ـا  ا 

 ت كل عن الغاك . اللهم ايغين ايمح د ايمبدئ ايمع د ايرحمي ايودود أأغنين

حرامل وبطاعتل عن مع، تل وبفض  عن من سواك   اللهـم ايمعطـ  

من ال عة ويدأ ذ ابلقدرة ويفعل مالشاء أأب ط لنا من يض  وسـلمنا مـن 

ــار  قت ــا ابا  ــا ابلي ــار واتوهن ــا بلطفــل   اللهــم اــن وجوهن عــدكل وويقن

ين رتزق طاليب رزقل   ون ستعطف اار  لقل   ينشـستغل تمـد مـن 

ون،ت  بذم من منعنا وأأنت من وراء ذكل لكه أأهـل العطـاء واملنـع .  أأعطاان

ل ـل  ا ا  اللهم كام انت وجوهنـا عـن ال ـجود ا ا كل ي،ـنا عـن احلاجـة ا 

جبودك وكرمـل ويضـ  ايأأرمح الـرامحني . اللهـم  أأغنـين بفضـ  عـن مـن 

سواك   واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلـد  رب 

 ني . العامل

واا يتوال به ا ح نعمي ادلن ا وال خرة هـو طريقـة التفكـر  ) يائدة (

اذلين يذكرو  هللا قياما وقعودًا وعىل جنو م ويتفكـرو       قاس تعاح }

. وقـاس رسـوس هللا اـىل  أ س معرا    191] ال ية {   ل  ال موادل والأر 

و  روايـة :  ـاك وسي ) تفكر ساعة  اك من عبادة سسنة . وأ هل هللا عل ه 
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) من عبادة سستني سـسنة . و  روايـة :  ـاك مـن عبـادة سـسبعني سـسنة (  

ومن جماري الفكر أأ  يتفكر اا ن ا  يامي ي،لا دينه ودن اا وأ خرته  قلت (

هذا ابا جامس   وذكل لأ  التفكـر مـن أأعـامس القلـب الـيت ذرة مهنـا تعـدس 

  أ ايدل هللا واـفاته  بدأمااس اجلباس مـن الأعـامس الظـاهرة   وذكل ابلتفكـر

ا من ويقه  وأأيعاهل اا ةل وأ ايديه الباسطة وأألطايه ا فية اليت ايطلع عل ه ا 

و  أأنف مك اي   هللا برمحته   يعند ذكل يبرص بعني ب،اكته . قاس تعاح }

بدأأ بنف ل ( وهذا أأوس وجـه   ) ق وـن  تبرصو  { وقاس عل ه ال  م ) ا 

رجه   التفكر . و  احلـديأ ال خـر أأيضـا   تعوس ( قلت : وهذا اثم د

قاس عل ـه ال ـ م  ) مـن عـرا نف ـه عـرا ربـه ( أأي مـن  جماس التفكر

عدم عرا ربـه عرا نف ه ابلعجيف عرا ربه ابلقدرة   ومن عرا نف ه ابل

دم   ومن عرا نف ه أأ  لك نفس ذائقـة املـودل عـرا ابلبقاء واجلود والق

أأبدا . يهذا ميادين التفكر   نفس املـرء .  ربه أأنه احل  القيوم اذلي اميودل

نه رمحن رحـمي بعبـادا    وأأما التفكر   افاته سسبحانه وتعاح وجل وع  يا 

ا هـو احللـمي  هل ا  ورمحته وسعت لك يشء   ورمحته سسبقت غضـبه   ا ا 

هل ا ا هللا رب ال ـموادل ال ـسبع  هل ا ا هللا العلمي العظـمي   ا ا  الكرط   ا ا 

لعظـمي   وامحلـد  رب العـاملني . واباـةل يـ  يش أأنفـع وا ورب العرش ا

أأريع   مراتب العبادادل من امحلد والشكر واا عرتاا ابلعجيف عن شكر ما 

أأنعم هللا به عىل العبد من النعم الظاهرة والباطنة احل س ة واملعنويـة ادلينيـة 

 وادلن وية . 

 عىل نعم منه ترتى  يا حلـمد  شكرا   

 وابلغدااي وال ااس  رسا وهرا صمدا  
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واىل هللا عىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي ت ـلامي كثـاكا 

 وامحلد  رب العاملني . 

مـنمك هذا الرساا تتضمن عىل قوهل تعـاح وهـو أأاـدق القـائلني } 

 ) قلـت (  أ س معـرا    152] ال يـة { من يريد ادلن ا ومنمك من يريـد ال خـرة 

نبط من ال ية الكرمية عىل ل ا  احل  جل وعـ  : ومـنمك ومقام اثلأ م ست 

من يريدان وايريد سواان . ياملقام الثالأ هـو املـ مئ . ومـن ع مـة سـعادة 

ا    ــاك ويقيــد عنــا  نطقــه   يــا    ادلاريــن أأ  يضــبط اا ن ــا  ل ــانه ا 

ذا  العاقل ل انه وراء قلبـه والأمحـ  قلبـه وراء ل ـانه . ومـن هنـا قيـل : ا 

ذا ضــاق الل ــا  أأت ــع القلــب . قــاس  ات ــعت الل ــا  ضــاق القلــب   وا 

ذا اك  الــغم مــن يضــة اك   ســس دان عيىســ عــىل نبينــا وعل ــه ال ــ م : ا 

ال كودل من ذهب . وقاس لقام  احلكـمي : ال،ـمت حكـة وقل ـل يـاعهل . 

ومن حمك سس دي وشس خ  احلبيب ح ني بن عقيل بن  ىي يقوس : ويـل 

ل ـه الأاـابع ولـو خبـاك . واك  بعـ  العـاريني كثـاكا مـايقوس :  ملن أأشاكدل ا 

اللهم ا م أأعوذبل من شهوة الغم . قـاس سـس دان عبـدهللا بـن ح ـني بـن 

 طاهر ريض هللا عنه عىل س،يل التفكر واحلأ عىل ليفوم ال،مت : 

 مهـوهو رسا  الظل  يالفكر رأأس احلكه

 لواــــوترك لك  جـ  ياطلب هل  اب ـلوا

ــ والعا  اجملــ   ـموســــايحبذا  ا ـ  هوســــــ

 ـغوســــــــبربه مشــ  وســــليس هل  يضــ

  زمـــــدامئ هل  مــ  ازم دــــبل هو بــب

 ناســــ للك  ال  انس  ــاســــمراقب الأنف
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 ا      ي،لهم  اكا  قد كف  عهنم اا

لتفـادل  وأأما املقام الثالأ يهو ورى املقامني لأ  ااحبه   يكـن هل ا 

ا ح املقامني   وقـد  لـع الكـونني وـا يـاهام مـن سـعادة وشـقاوة   ي ـعادته 

ذا حيـل تدـاب  القرب من هللا بريع احلجب عن عني ب،اكته   وشـقاوته ا 

مادونه من الأغ ار   يبذكل يتكـدر اـا  عـني ب،ـاكته . ومـن هنـا يقـوس 

 :  الوادل علوي بن عبدهللا بن طالب رمحه هللا ونفعنا به أ مني

لهي  ا   نظردل ا ح سوااك  جحبين عنل وابعدم بع دا  ا 

ونعود ا ح معىن احلداب والظلمة : مفعلوم أأ  من جحب عـن النـور 

] ال يـة {  ومن   جيعل هللا هل نورًا مفاهل من نورا يرى شيئا   قاس تعاح } 

. اللهم ا م أأسـدأكل نـورا   قلـيب   ونـورا   قـربي   ونـورا   النور    40

ع    ونورا   برصي   ونورا   محلـ    ونـورا   عظـايم   ونـورا   مس

  شعري   ونورا   برشي   ونورا عن مي ين   ونورا عن شاميل   ونورا 

من يو    ونورا من حتيت . اللهم اجعل يل نورا وأأعطين نورا أأعظـم نـورا 

وعـىل أ هل   واجعلين نورا اي أأرمح الرامحني . واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد 

 وحصبه وسي وامحلد  رب العاملني . 

وهذا الرساا متضمنة عـىل سـلوك الطريقـة ال ـوية وت هـذا : )  

يائدة وتذكرة وموعظة ملن هل ب،اكة مناكة ( ينورد هنـا أأوا أأب ـادل ل ـس دان 

 قطب اا رشاد احلبيب عبدهللا بن علوي احلداد   قاس ريض هللا عنه : 

 لقا ن وما للعـمر ا   يادل من رد  ر وحح و  أأنلليت والعـمـــــمفـاحي

 ولو اك  م  الأر     قبضة ال د  وما أأسستذل العيش   البـعد عهنم 

م لأرجو قر م وواـــاله  وا   طالت  الأايم ما   أأرد حلـدي  مــــــــوا 
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ــ بدأم عىل حفـــ  املودة  والع   هنمــييا سعد رس يب صـون وابلغ  هدـ

ــ ون، ــ هئم عن لوعيت  واـ  وك   لأرسار الهوى .اية  اجلـهد  بابيتــــ

م مقمي   مواطن  غـــ  عىل كرثة الأاا   جانب وحدي  ربةــــــوا 

 وحيد يريد   طريق  و  ق،ـدي  نـــــــــقريب بع د اكئن غـــاك اكئ

   والب تني الأ اكين هام طريق  وم ل    مج ع توهايت ) قلت ( 

يا م قد وهت وهي  لذلي يطر ال موادل والأر  وهو الواحد الأحـد   

وملا ا   ال   ) قلت (هللا ال،مد     ي  و  يودل و  يكن هل كفوًا أأحد . 

ابل  يـذكر ذكـردل هنـا مـاروي أأنـه اك  أأحـد أأرابب ال،ـ ح حبـب ا ح 

يـرأأى نف ه ال ـس احة ا ح الأوديـة   يلـام اك  لـ ةل مـن الل ـايل طلـع جبـل 

مرأأة من ال،احلادل   يقالـت  ذا ت ا  أأمامه سواد يقاس من هذا ال واد ؟ يا 

هل من أأنت ؟ قاس رجل غريب   يقالت ايسسبحا  هللا هل مع هللا غربـة . 

 اهـ ومن هنا يقوس احلبيب ع  بن ح ن العطاس شعرًا : 

 هللا معنا وا يقرص من هللا معه

  ينظـر ويتدأمـل و قـ  واـا ينبغـ  للتـايل لهـذا البيـت أأ  ) قلت ( 

ويدق  النظر وا انطوى عل ه هذا البيـت مـن املعـام ول ست،ـحبه معـه   

مج ع حااته لكها   حاس احلط والرتحاس   و  الوطن والغربة   و  حـاا 

 الغىن والفقر . ق قاس ريض هللا عنه : 

 ن تنرص هللا ن ستحفظه ن ستودعه

 ذكل يوائد احتىص . يدأيت بذكل اباحا وم اء سسبع مرادل يا     

واا تلكم به ريض هللا عنه ياها قاس : وياها بيت هـو بيهتـا ورأأس لبهتـا مـع 

ذا أأجتل هتا رأأيت بيهتا لكه وامحلد  بيهتا   وهذا البيت نرجو من هللا  نل ا  ا 
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ملن كررا سسبعا اباحا وسسبعا م اء أأ   رسـه مـن مج ـع ال يـادل ويل، ـه 

ل ـه هـو : ن تنرصـ هللا درع الأمن واحلف  يـامي هـوأ دل    والبيـت املشـار ا 

ن ــستحفظه ن ــستودعه . وقــد أأمــران بــه أأحصابنــا وجربناهــا يــامي انبنــا   وقــد 

شاعت   .الب اجلهادل . وملا أأنشـددل عنـد بعـ  ال ـادادل قـاس : مـن 

أأراد أأ  ينشد عندان يل نشد وثل هذا النشس دة   وأأسستعادها من منشـدها 

ح أ خر الكمه ريض هللا عنه . واىل هللا عىل سـس دان محمـد  اثن ا واثلثا . ا 

 وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني . 

هــذا الرســاا متضــمنة عــىل قــوهل اــىل هللا عل ــه وســي ) حــب  

الوطن من اا ميا  ( قـاس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي وهـو ال،ـادق 

ا ح مـا ا  والن ة مط ة تبلغل ) قلت (امل،دوق ) عىل ن اتمك ترزقو  ( . 

) قلـت تبلغه أأعامكل . ومنه قوهل عل ه ال  م ) ن ة املرء  اك من معهل (  

ولأ  الن ة من معل القلب اليت ذرة منه تعدس بدأماـاس اجلبـاس مـن أأعـامس  (

وذكل منبعـه وأأاـهل  ) قلـت (العبادة الظاهرة   أأي من أأعـامس اجلـوارح . 

ذكل ومن قوهل تعاح } وساسه ورأأسه وابطنه وكاهرا ورسا وع نيته هو 

ومن املعلوم أأ   احلج   32] ال ية {  يعظم شعائر هللا يا هنا من تقوى القلوب

 13] ال يـة {  ا   أأكرممك عند هللا أأتقامكالتقوى رأأس الأمر لكه . قاس تعاح } 

ذا اكنــت اــدردل مــن  ــمي القلــب بتعظــمي شــعائرهللا  احلجــرادل   يكيــف ا 

ــا  ــة م هان ــه هللا وا  ــا وتعظــمي ماعظم ــا وماياه ــه ادلن  ــا  لع ــه هللا . ومهن أأهان

ا ذكرهللا أأوعا  أأومـتعي (  وز اريها وقد ورد ) ادلن ا ملعونة ملعو  ماياها ا 

و  احلديأ ال خر )  بة ادلن ا رأأس لك خط  ة ( واـا يـدس عـىل  بهتـا 

ماينط  به العبد   بع  اللكامدل يي،اك عاقبته عل ه و  لشعر   لأ  داء 
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ذا ودل هل  ودواا من ل انه   والل ا  ترجام  اجلنا  . واااا ن ا   يقـاس : ا 

حه أأمه مع التعجب والفرح به وت تقـوس : حوابنـل م ـاير . ودل يقد تقيف 

وهذا اللكمة توجد   هة دوعن حىت ا   الواحد ل اير اببنه أأويودعه مـع 

اقـه يلـوس  واابلـوا بفر  ) جيمـع (  يبه وهو ابن سـسبع سـسنني يبغونـه يـيقر 

ح أأ  وأأذيــة عــىل الــودل   ولأجــل هــذا أأد وما ،ــل عل ــه مــن تعــب ان ا 

يتشتتوا   الـب ا  البع ـدة امل ـاية   وبقـني الن ـاء   ـ علـاهن العرشـ 

ســسنني والعرشــين وهــن مفارقــادل أأزواهــن وع ــالهن . ومــن هــذا القب ــل 

ااردل ترب ب اهنم   الغالب ن اء وقل لو  من الرجاس   وهذا مـن مثـرة 

لكمهتم   أأوادن وعادن أأطفاس اغار . ييا  العجب من عقوس هـؤاء   

ا كامقاس  ) قلت (أأي  يتدبرو    أأي يعقلو    أأي  يعتربو      ومامالهم ا 

 الشاعر : 

   اورة الرجل ال م ع املبرص  أأبين ا   من الرجاس  مية 

ذا أأايب بدين  يطن بلك م، بة   ماهل  ،ــره   يبــــــــوا 

 هـة دوعـن ي،ـار وهذا من ت  اللكمـة الـيت اكنـوا يتـداولوهنا  

  سائر الب ا    يلك ب  تنطـ  بل ـا  سـ هنا بتوجـه  هذا ادلاء سسبا

قلو م ا ح  بة ادلن ا   كامن   كامن   ومن هنا ها  علاهم يراق أأحبا م   

ستيق  واار  اما عىل ع   ـاهل وأأهـهل وهذا مشاهد . ومن اكنت هل ب،اكة ا 

ابل،ـرب عـىل اجللــوس   الـوطن برشــط اا قت،ـاد عـىل نف ــه يضـ  عــن 

أأقاربه وعشاكته عن سلوك العوائد   يلك يش قل ل جير ا ح كثـاك   وعـىل 

ــرة املــدى خيــر  عــن اــوب ال،ــواب وايــدري بنف ــه ا   ا وقــدا   حف

ل ـه مـابوردا    ق  ل ن وا وتركوا   الريد الب ـا    واـار ا ح مااـاروا ا 
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واباــةل اجللــوس   الــوطن  ) قلــت (تعــاط  الغربــة قهــر عل ــه ا ــاا . 

ابلرشوط ال ابقة أأوح من يراق الأحبة   ي ييفاس يتوع دامئا ويرجـع ا ح 

احلديأ ال اب  ) عىل ن اتمك ترزقو  ( واىل هللا عىل سـس دانمحمد وعـىل 

 أ هل وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني . 

ضــمنة عــىل اا عتبــار   ونقــدم قبلهــا يضــل العــي هــذا الرســاا مت  

 الرشيف وت ال ت ة : 

قـاس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه   ) يائدة عظمية وعائدة ج ـسمية ( 

وسي : طلب العي يريضة عىل لك م ي وم لمة   من سـ  طريقـا وأ هل 

يل س ياها علامً س  هللا به طريقا ا ح اجلنـة . و  احلـديأ ال خـر : مـن 

هللا به  اكًا يفقهه   ادلين . و  رواية أأخـرى : مـن يـردهللا بـه  ـاكًا  يرد

جعل هل واعظا من قلبه . ومن دعائه عل ه ال، ة وال ـ م : اللهـم اجعـل 

ومن املواع  أأ  يقي  هللا لعبدا الفكـر    ) قلت (يل واعظا من قليب . 

: ال ـع د مـن يا   الفكر رسا  القلب   وكذا اا عتبار . قاس عل ه ال  م 

عترب بغاكا . قاس سس دان احلبيب ع  بـن ح ـن العطـاس ريض هللا عنـه  ا 

 شعرًا : 

 ار من اهل برص ماعترببالأب،ار مع 

 وقاس ابخمرمه : 

ا وتلقيه عرباـــــــــــــاترى مات  رى ا 

ح أ خر الق، دة .  واا بلغين عن سس دان احلبيب معر بن هادو   ) قلت (ا 

وس : جحة الف م ت وى قطب أأابع يقاس ردًا عىل القائـل ملا مسع القائل يق

: ادلن ا لكها مات وى قطب أأابع . ومن هل يراسة نوران ـة وقـع عنـدا هـذا 
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ذا أأاــيب   يشء مــن أأعضــائه داوى  ــه ا  القــوس موقــع عظــمي   ت ــأ أأن

ذا أأايب قلبه ور  الغفةل   يبايل  وطلب الطبيب يداويه ويبذس ماهل   وا 

ق لشعر بذكل . وع مة الغفةل الغلظة والق اوة . قاس تعـاح } به بل روا ا

  البقـرة   74] ال يـة { ق ت قلوبمك من بعد ذكل يهي  اكحلدارة أأوأأشد ق وة 

ذا قىس القلب حل ييه الشس طا  وجعهل بيته   وع مة ذكل كراه ة ذكر  يا 

. قـاس  ال،احلني   لأ  عند ذكرن تنـيفس الرمحة واملبعـود مبعـود مـن الرمحـة

 ااحب اليفبد : 

 من ربنا الرحمي قلب قاِس   وا   أأبعد قلوب الناس       

ذاجل ت مـع أأانس يـاذكر ال،ـاحلني ومنـاقهبم وشـامئلهم وأأيعـاهلم  يا 

امحل ــدة يعنــد ذكل يبــا  ال،ــاد مــن الطــاد   ياجتنــب مــن هــذا واــفه 

ا مفن يردهللا أأ  هيديه لرشح اـدر ويض   ادرا من ذكرن . قاس تعاح } 

رب ااح يل اـدري   ولرسـ يل أأمـري .  الأنعام   125] ال ية {  ل  س م

ومن دعاء سس دان امحد بن ح ـن العطـاس يقـوس : رب ااح يل اـدري 

وا احت به ادور ال،احلني من عبـادك   ولرسـ أأمـري وـا لرسدل بـه 

أأمور ال،احلني من عبادك   وسدد ل ام وا سدددل به أأل ـسنة ال،ـاحلني 

 ادلن ــا وال خــرة . ون،ــيب اا ن ــا  اــا تقــدم أأ  تكــو  هل مــن عبــادك  

ل ـه  ب،اكة ينظر  ـا مـن يعـااا   ومـن تكـو  هل ع مـة ال ـعادة يـاد  ا 

ن كنل ييه  ااة من مي ل قلبه ا ح ال،احلني وينرشـح وح  واسس د منه

ذا  نه قد قيل :  هبم  بوب    ،ل هل املطلـوب . ومـن ا  ادرا بذكرن يا 

اق اـدرا ياجتنبـه   البـاطن واـادقه   الظـاهر لكفايـة ذكروا عندا ضـ

نل ا   عاديته قام عل ل وحاجدـل وـا هـو عنـدا بـل  اا   الظاهر   يا 
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ــن جتال ــه   اــباحل  ــاليفم   اســسامي م ــة ي ــذا الطريق ســامله ت ــي   وله

 وا اك . ومن هنا يقوس الشاعر : 

 اقته بـــدعدوًا هل ما من اد  ومن نكد ادلن ا عىل احلر أأ  يرى  

  مدح الفكر   الفكر رسا  القلب مـن الظلمـة  ) يائدة أأخرى ( 

لرشـب  لك   ومقاا العرب : رأأس يفكر  اك مـن مـاس يمثـر . هـذا املقـاا

ذا جـاس  مهنا مرشب . ومفهويم ياهـا ملـا اك  الفكـر مـن أأعـامس القلـب   يـا 

نواعهـا   الفكر   أأعامس ال خرة يذاك أأيضل من يعل الطاعادل عىل سائر أأ 

] {  اذلين يذكرو  هللا قياما وقعودا وعىل جنو م وك ف ا وقد قاس تعاح }

. يهـذا   الظـاهر   ق عطـف سـسبحانه وتعـاح عـىل  أ س معـرا    191ال ية 

ــاس اجلبــاس يقــاس عــيف مــن قائــل }  معــل القلــب الــيت ذرة مهنــا تعــدس بدأما

ــة {  ويتفكــرو     لــ  ال ــموادل والأر  . وهــذا  را   أ س معــ 191] ال ي

هياها  التفكر   أأمور ال خرة  ااة   وأأما التفكر   ا ح نف ه وماجيلب ا 

قد أأيلا من زاكها إ وقـد من نفع واجتناب مايوجب ي ادها لقوهل تعاح } 

. يعند ذكل أأي من أأراد العمل  الشـمس   10-9] ال ايدل {  اب من دساها 

خـت ا بذكل يلي ستعد ابملزيا    لك مايقـدم عل ـه وينظـ را ابلعـني مـن ا 

طبــائع العبــاد   ق ز  نف ــل أأوا   ق أأهــ  وأأوادك   ق تن ــسهبم ا ح 

الغاك يامي ن ييه من ا خت ا طبائعهم بني الوادل والودل واليفو  واليفوجـة   

ذا رسحت النظر ياهم حف نئذ تـرى مـهنم لـب العدـاب   ترصـيف هللا  يا 

ذا كنت وعيفس عن ذكل مـن تشـس  تيت البـاس يـامي النـاس ييـه   عبادا   يا 

يامحدهللا تعاح واشكرا عىل ما أأقامل ييه . ومن هنـا يقـوس احلبيـب عـ  

 بن ح ن العطاس ريض هللا عنه شعرًا : 
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 غيفتل شوكه وبه طعنه من ال مهري

 هو ابلرثى وأأنت انزس دوحة املشرتي

ذاعلمت أأ  أأحد مبت  بفنت كاهر أأوابطن وذكل لقـوهل تعـاح  }  وا 

 الرمحن الرحمي إ ا  إ أأح ب الناس أأ  يرتكوا أأ  يقولوا أ منا ون ب م هللا

يقــل بــىل وهللا . ومــن ع مــة املــؤمن  العنكبــودل   2-1] ال ايدل  ايفتنــو  {

لهـي       : قةل   أأوع ةل   أأوعةل . اللهم الطف بنا   قضاك   وعاينـا اي ا 

ــدان  ــداك   ون ــستع  ــا ا ــاك لكــه واه ــ ك   وهــب لن ــوازس ب ــن ن  نل م

ون ستغن ل عن من سواك   ايااحب الفضل واا ح ـا  نرجـو عطـاك   

يا   مج ع املطالب لكهـا   رضـاك   ق ال،ـ ة عـىل اخملتـار  ـاك أأن،يـاك   

 وال س وال،حب ماداع  ببابل دعاك . 

سـستغرق    بـة ادلن ـا   ومن جماري الفكر أأ  يتفكر اا ن ا  يمين ا 

حرسـة وندامـة ابعـدها . ويقـاس ا    بقلبه وقالبه ق اار أأمـرا عنـد املـودل

ذا مادل يفارق ماهل لكـه و اسـب عل ـه لكـه . وقـد رأأينـا كثـاكًا اـن  العبد ا 

وافه هذا يهو تعبا    حياته ت أ اهينا لنف ـه ابملعـاش   مـاهل اذلي 

ك سبه من يـدا   وعنـد املـودل مـايوي  للواـ ة و ـرم مـن الت،ـدق وـاهل 

رأأينــا وشــاهدان   ييــا  العجــب اــا  وميــودل  ــروم   وذكل مشــاهد كــام

ح،ل علاهم عند املودل   هللا ما أأهلمه حىت عىل الواـ ة   تنفيـذ جتهـزيا 

عتـرب  ـذا اا عتبـار    اذلي يبلغه قـربا . ييـا أأهيـا العاقـل الفطـن ال قظـا  ا 

واجعل نف ل ان حتذر من احلفر   اليت من سقط ياها ماحـد منـه جـاب 

يرس ورس     هـذا احل ـاة الـيت ت دار املمـر    رب   ياغتمن زمانل وا ت 

ا  واجهتد   عامرة دار امل ـستقر   وهـو القـرب اذلي هـو أأماروضـة نعميـة وا 
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حفرة حجمية   يامعل لنف ل اتكن  مية   جتري واتدري بعظم الأخطـار 

 . وقاس سس دان النور الباهر احلبيب عبدهللا بن ح ني بن طاهر : 

 لك هل منه ن،يب  يبر ـــــاملودل أ دل عن قـ

 يهي  م، بة  عامة  من اك  داٍ  أأو ح يب

نة الغفةل   واحت يناعىل غـرة   اللهـم تولنـا  اللهم أأيق  قلوبنا من سسِ

برضاك   وامحنا تامك   ادلن ا وال خرة      ـاك ولطـف وعاييـة أ مـني   

 واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسـي ت ـلامي كثـاكا وامحلـد 

 رب العاملني . 

ومن م امدل هـذا الفائـدة واملوعظـة النايعـة   نـورد هنـا مـن الكم  

اب   م ـقـوس : وأأق سس دان عبد العيفييف ادلابغ لتلم ذا امحد بـن مبـارك أأنـه ي

ذا شـد   هللا سـسبحانه وتعـاح شـدا  وأأكد وكرر   قَ مه مرارا أأ  العبد ا 

نه اميودل املوتة اليت يعريها الناس . ومن موضع أ خـر  ل با كاهرا وابطنا يا 

ذا أأحو ربه   قلبه وعي أأنـه تعـاح هـو  يقوس ريض هللا عنه : ا   العبد ا 

اذلي يفعل مالشاء و مك مايريـد امـدبر .ـاكا واايـل هل   ملكـه جـل 

وع    وأأنه تعاح لط ـف بعبـادا يعطـاهم أأكـرث اـا ي نونـه   ويـرمحهم يـوق 

بـد بربـه وكـ     ويتخـذا   مج ـع أأمـورا مايظنو    يعند ذكل ير  الع 

ل ه ابلطوية   ويضع مقال دا ومج ـع  ل ه ابللك ة   وينقطع ا  دل     وينحاش ا 

ا عل ـه   يعنـد ذكل لشـاهد مـا  أأزمته   يديه   وايعوس   مج ع أأمورا ا 

اعني رأأدل   وا أأذ  مسعت   واخطر عىل قلب برش من ا اكادل الـيت 

  هذا بشدأ  من قلبه معمور اب  عيف وجل . اهـ مـن يفعلها سس دا ومالكه 

 كتاب اا برييف . يقف هنا حتمد وتشكر . 
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ق نث،ت هنا أأب ادل مناسسبة للمقام وت ملواان قطب الشـام واهيـمين  

  ويريــد ادلهــر والــيفمن   أأيب احل ــن احلبيــب عــ  بــن ح ــن العطــاس 

 حيأ يقوس ريض هللا عنه : 

 ما  ابيل ايااح من بلبايل  ايلـــــــحايل ابااس أأمىس حـ

ا مايل للكو  عندي مايل  ايلمايل من ماس    بلوغ أ مــ  ا 

 قاســـــايعقايل ييل مك من ما  ايلقايل وانتقايل هل  وحط أأ قـــ
 ذايلـــتب القايل ت،ت يدا ع  سايل ابرت ايل عند سلو ال ايل

ا سـسب  مـن واا يناسب هـذا املقـام الرشـيف املن ـف اـ ) قلت ( 

الكم سس دان عبد العيفييف ادلابغ هو ما ورد عن سس دان احلبيـب   ـن بـن 

علوي ال قاا ابعلوي خياطب سس دان احلبيب ع دروس بن معـر احل، ـ 

ح أأ  قـاس : وكـن حـارض القلـب   اـ تل وت وتـل وسـائر  بعد الكم ا 

 عباداتل تقع عىل اا ك اك   وتفوز ابلأجر الكااك   وتنكشـف كل الأرسار

  وتغىش قلبل الأنوار   وجتري ييه الع و  والأهنار   توجه بتوجه القلـب 

ايع دروس   ا ح امل  القدوس   اتلتفت ا ح .اكا من أأهل وع اس وجـاا 

وماس ويلوس   مـىت مـااك  قلبـل عنـدا وجـددل مـن لطفـه ا فـ  الـو  

 مااجتدا من أأمل وأأب ل   وااحبل وأأخيل . اهـ من عقد ال واقيت . 

ملا أأ  ال ء ابل ـء يـذكر واحلـديأ كـو  ذكـردل هنـا ح يـة و  

عن سس دان احلبيب جعفر بن امحد بن زين احل، ـ وذكل ملـا واـل أأ ـذا 

ا ح سس دان معر البـار يقـاس ملـا رأ ا متط ل ـا حت،ـنا مـن لفتـادل النظـر ا ح 

احملرمادل يقاس هل     س حديأ أأم ا عل ه من املواع  : أأشـهد هللا   
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نطل  اا هو ييه من القب    وملـا واـل لك يشء    حفني ماقاس هل ذكل ا 

سستدعأ أأهل ال امع وان، ط جدًا .   ب ا راجعا ا 

واذلي هــو طريقـة مجـةل مـن العلــويني      ذكـر امخلـوس ) يائـدة ( 

ومن الكم سس دان قطب الأزما  احلبيـب معـر بـن عبـدالرمحن يقـوس ريض 

ــه : امخلــوس امخلــوس   ا لــرتاب الــرتاب . واــا مسعتــه مــن هللا عنــه ونفعنــا ب

سس دي وشس خ  احلبيب ح ني بن عقيل بن  ىي القاطن بب ة هللا مكـة 

ل ـه الأاـابع ولـو خبـاك .  املرشية متع هللا ت اته يقوس : ويـل ملـن أأشـاكدل ا 

ا  و  هذا املعىن يقوس أأبو يـونس ال ـخت ام : وهللا مااـدق هللا عبـدا ا 

ا : اجيـد حـ وة ال خـرة مـن أأحـب أأ  رسا أأ  الشعر و نه . وقـاس .ـاك 

يعريه الناس . وروي أأ  عيىس عل ـه ال ـ م يقـوس لأحصابـه : أأيـن تن،ـت 

احلبة ؟ قالوا   الأر    يقاس عيىس عل ه ال  م : كذكل احلكـة تن،ـت 

  القلب مال الأر  . وعبارة كتـاب احلـمك العطائ ـة : أأديـن وجـودك   

نتاجـه . قـاأأر  امخلوس   مفا ن،ت اا   ي س الشـارح : بـل خيـر  دين ايمت ا 

ذا   ين،ـت يالغالـب ا  يلتقطـه  ضع فا م،فرا نتفـاع التـام   وا  اينتفع به اا 

ولعـل الطـاك املـراد هنـا الشـس طا  ابشـسباك  ) قلـت (الطاك ي  ينتفع به . 

ااك م،ـائدا مـن  بطــادل الثـواب اكلعجــب والـرايء . و  احلــديأ ا   

ومن لرشـك اب  ينأمنـا . وك ف ا وقد قاس تعاح }  ل اكا من الرايء اك

 31] ال ية {  خرح من ال امء يتخطفه الطاك أأوهتوي به الرحي   م   حس  

أأي بع د . ق نعود ا ح ماورد عـن نـيب هللا عيىسـ عـىل نبينـا وعل ـه  احلج  

ال  م   ذكر احلكة أأهنا تن،ت   القلب . ا خل . ونورد هنا يائدة : روي 
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أأ  احلكة تريرا بني ال امء والأر  ي  هتبط عىل قلب ييه أأربع خ،ـاس 

 : الركو  ا ح ادلن ا   وحب اا   وح د لأخ   ون .د . 

ملا أأ  البحأ   حقائ  الأمور يينبغ  للعاقل أأ  يبحأ  ) يائدة ( 

  نف ه من حاس حصته   و  وقته وحاس من يعااا   يالبحأ   نفس 

عن حـاهل وضـعفه وبلـوغ سـسنه   يلاكاعـ  حـاهل ويلـيفم لكـام  املرء هو حتقي 

خــف عــىل معدتــه بــلك عــيش خفيــف   ويوقــت أألكــه وقتــا بعــد وقــت   

ا كهلها اا يتعاطاا   ي  يعط  .اكا ما به ويرضاا يـاه   وا مل نف ه ا 

نف ه   روحـه وج ـمه ومهتـه ييعرتيـه املـر  اذلي ادوى هل   وي،ـبا 

اينفعه ندمه   وأأما الوقـت مفراعاتـه ابلشـفقة   النفقـة اندما عىل مايفعهل و

يـــراط  وتكـــو  عـــىل ســـ،يل التوســـط ت ـــأ الكـــف واتلك ـــف   واا 

واتفريط   يا   املفرط أأوح اب  ارة   وأأما جمال ة العشـاكة يتكـو  مهنـا 

عىل أأشد حيفم من تفريط الغم   وأأ  ت،حب مزيانل   قـوكل ويعـ  

 . وال  م . 

وتذكرة انيعة للقلوب ال لمية م لوا ال خمية وت هـذا  ( ) يائدة 

: ييا  العجب اـن يـدع  ابلعقـل وهـو كـا  لنف ـه جبهـهل وق ـاوة قلبـه 

وغفلته عن ربه ولك ذكل بقةل العي   والعي علام  : عـي انيـع وعـي ضـار : 

ــ ه  ــاح ومايرض ــسبحانه وتع ــه س ــىل معريت ــدكل ع ــو اذلي ي ــايع ه ــالعي الن ي

مال ـخطه وذكل عـىل ســ،يل التقـوى   وحقيقـة التقـوى تعظــمي  واجتنـاب

] { ومن يعظم شعائر هللا يا هنا من تقوى القلوب شعائر هللا   قاس تعاح } 

ومن أأعظم شعائر هللا أأ  تغتمن أأوقاتـل بـذكر هللا مـع كـامس  احلج   32ال ية 

نه تعاح قاس ) أأانجليس من ذكرم وأأان معه حني يذ كرم احلضور مع هللا يا 
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ذا كنـت جلـيس هللا و اد ـه يـدأي جملـس أأيضـل وأأاا  ( يياهل ترى ا 

وأأط ب وأأذل مـن لك مـذلوذ مـن ذكل   ومـا أأح ـن سـاعة  ـر مـن ل ـل 

ذا أأوهنار من ساعة ال،فا اب    أأي وقت اك  . قاس تعاح }  واذكر ربل ا 

ذا ن يت ماسواا من أأهل وماس وماحوته  الكهف   24] ال ية  ن يت { أأي ا 

منـا صـن يتنـة يـ  ن ا بدأرسها . قاس تعاح عىل ل ا  الأكوا  والأغ ار } ادل ا 

{  واعلموا أأمنا أأموالمك وأأوادمك يتنة. وقاس تعاح } البقرة   102] ال ية {  تكفر

} قل بفضل هللا وبرمحته يبذكل يل فرحوا هو وقاس تعاح  الأنفاس   28] ال ية 

وقد أأوىح هللا ا ح داود عل ـه ال ـ م  يونس   58] ال ية   اك اا جيمعو  {

) قل لعبادي يب يل فرحوا وبذكري يل تنعموا ( واباةل من اك  مع هللا اك  

 هللا معه . قاس سس دان احلبيب ع  بن ح ن ريض هللا عنه شعرًا : 

 من كنت مواا ماخيىش لعيفا ضعه

 فرا من انزعهـــــــيناس سؤهل وايظــ

ــازع   ــدو املن ــه وهــو أأي الع ــل وبين الشــس طا  ويكــو  احلدــاب بين

ذا م هم طائف من الشس طا  تذكروا  التقوى   قاس تعاح } تقوا ا  ا   اذلين ا 

ذا ن مبرصو  { حف نئذ ل تيق  من غفلتـه . وأأمـا  الأعـراا   201] ال ية  يا 

{  ن ـوا هللا ين ـساهمالض س لك الض س ن س ا  ذكر هللا   قـاس تعـاح } 

به  اكًا أأ  يذوق ح وة اذلكر وبه   ا قلبه وينور ومن ع مة من يرد هللا 

ذا انر القلب تدأهل للتلق  وحتـىلح ابلنـور واسـستذل واسـستدأنس بـذكر هللا    وا 

ي  يفضل يش عل ه من مذلوذادل ادلن ا بدأرسها   ويكرا مـن قطعـه وأألهـاا 

ا  عن ذكر هللا يينبعأ من ذكل الشوق ا ح هللا وكـامس احملبـة هل وايعبـد ا 

ايا    وا يع د عىل ماسواا وهناك ل ـمأ عبـد هللا . اللهـم كل امحلـد كـام ا 
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نـل  أأنت أأههل   وال عىل محمد كام أأنت أأههل   وايعل بنا ما أأنت أأههل   ا 

أأهل التقـوى وأأهـل املغفـرة   اي أأهـل التقـوى واي أأهـل املغفـرة . امحلـد   

لهنـا و  سـس دان م ستح  امحلد قدميا وحـديثا كـاهرا وابطنـا ح ـا ومعـىن   ا 

ومواان و القنا ورازقنا وابعثنـا مك مـن نعمـة أأنعمـت  ـا عل نـا قَـلح كل  ـا 

شكران   اي من قلح عند نعمه شكران و   رمنا   واي مـن قَـلح عنـد ب ئـه 

اــربان و  خيــذلنا   واي مــن رأ ان عــىل املعــايص و  يفضــحنا   أأســدأس هللا 

مة   أأسـدأكل  ا ـة  ـاك ال  مة   أأساس هللا ال  مة   أأسدأس هللا ال  

وقرة أأع ننا محمـد  ومنقلب  اك ايويل لك  اك   ق ن،  ون ي عىل حب ،نا

وســي منبــع اجلــود ومنهتــيأ ال مــاس   الوجــود   وعــىل أ هل  اــىل هللا عل ــه

ح يـوم الشـهود   وادلخـوس ا ح  وحصبه الركـع ال ـجود   املـويني ابلعهـود ا 

عا  رقود   خيـايو  ر ـم مـن خسطـه   جنة ا لود   القامئني   الأحسار وال

 ويرجو  رمحته   حياهتم ويوم الورود . 

وبعد يا م وامحلد   أأمحدا وأأشكرا عىل ماقو وأأعطـأ مـن العـي  

رتقـاء ا ح مراتـب العـىل مـع حصـ ة اا عتبـار يـامي والفهم   مدارك الفكـر ل  

دأقوس بعــد ع،ــار يــاعتربوا اي أأوح القلــوب والأب،ــار   يــاــار   قــدط الأ 

قويل : يدأمثردل من نور الفهم التطلع عىل مراتـب الأول ـاء وال ـلف ال،ـاد 

أأاا   أأول اء هللا اخـوا علـاهم وان  وا أأقاهمم هللا عل ه بقوهل جل وع  }

ا   ادلن ا وا   ال خرة   ونشـكرك اللهـم أأ   يونس   62] ال ية {   يفنو 

شفعاء املقبولني   وبكراماهتم عل ل   جعلهتم عند ك من العباد املكرمني وال 

ييفس الأانم ماداموا بيهنم   مقر الأمن والت ديد   يهم لعمري عـىل احلقيقـة 

امللوك وال  طني جلت قدرة من أأخفان   أأ واب امل ـكنة حتـت قبـاب 
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ة من يتا هلم أأبواب امل،اياة العيف ا ج ا عن نظر اجلاهلني   وتعالت عظم

الأنـس مـن حوـادل القـدس   لك حـني   عبـادًا  ح قلـو م ب،شـائريرو

أأ ل،وا   طاعة موان يدأوان ميفيد يضهل ما أأوان   وقر م من حوته 

وأأدانن   وحققهم وتابعة ن،يه الأمني   يهـم النـاهظو  ابلأعبـاء التكي فيـة   

واملتحققــو  وــا مــن بــه علــاهم واهــب الفضــل مــن الترصــيف   الربيــة   

 ص دعوهتم ا ح سـ،يهل ملـا انـد ر مـن مـد  ر املـةل وادليـن   واملظهرو  اب  

ــا وورم  ــا ا.ــرتوا بيفخريه ــا يرتكوهــا جيفــة لغ ــا   وم ون زهــدوا   ادلن 

هياها من املنت سبني   مفا الفخر ياها مطلـو م   وا ااـع  أأسسبا ا   ومااكنوا ا 

 ـتيقظني   حلطاهما الفام مرغو م   بل اكنوا ملـا يتدـدد ياهـا مـن العـربة م 

يلهم   لك ذرة من ذراهتا عربة   و  لك حتوس من حتوادل أأحوالها يكـرة 

  قد  ربوها بدأمت  ربة وأأوحض تبيني   ل ت شعري يـمك اـربوا ل،ـدمادل 

نوائهبا   وجابوا مفاوزها وسسباسـسهبا   لعبـادة ر ـم متجـردين   ومك اـابت 

طربوا   بـل مـازالوا   علاهم ل وااا مفا طربوا   وا،ت علاهم  نهتا يي يضـ

معوم أأحواهلم ياها مع احل  ابحل  دائرين   يتبارك ر م افان من رعواندل 

ال،رشية   ورقـان ا ح جمـاس مشـاهدادل جتـ  حقـائ  التفريـد والأحديـة   

وأأشهدن جماري أأح م ربوبيته   العاملني   يطوىب هلم عاشـوا أأمـواات مفـاتوا 

م ال نية بني العـاملني   ين ـدأكل اللهـم كـام أأحياء وا   وا من نرش أأواايه

قرردل أأب،ارن وب،ائرن وأأحللهتم دار العيف املكـني   أأ  جتعلنـا مـن أأهـل 

طريقهتم ال رعني من اـا  رحـيقهم ااب املتقـني   وأأ  هتـب لنـا احلـ  

الواير من  بهتم والت،دي  بطريقهتم لنكـو  مـن املفلحـني   وأأ  تك ـوان 

رادادل من حلل ح ـن احلـ  ال،ـ ايية هلـم وا ـع امل ـلمني   وأأ  تـذود ا 
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أأي ران عن موارد الشسبه املوهومة ماليس ب احهتم من نيفعـادل احملقـوقني   

اذلين ضل سعاهم   احل اة ادلن ا وجحب عـهنم عـي ال خـرة ارسـوا بـذكل 

ــن  ــوا لغضــب هللا وخسطــه م ــادوا ذكل الكــل ي ن ــني   وع ـا  املب ا رسـ

يض عهنم ورضوا عنه ومـن علـاهم ابلنعـمي املقـمي   املتعرضني   ك ف وقد ر

} أأا ا   أأول اء هللا اخوا علاهم وان  يفنو  إ اذلين وخ،هم ب،شارة أ ية 

أ منوا واكنوا يتقو  إ هلم ال،رشى   احل اة ادلن ا و  ال خرة اتبديل للكامدل 

   يونس   64 – 62] ال ايدل هللا ذكل هو الفوز العظمي ( 

 واهدان احل سىن ترمهتم  ربكهتمرب يانفعنا ب

 ـنتـــــــــومعاياة من الفــ  وأأمتنا   طـريقهتم

ق ننقل هنا عبارة مناسسبة ملاقبلها من ت،فية حاس الأول اء وماادر  

من تور علوهمم    قاس سس دان احلبيب ع  بن ح ن العطـاس نفعنـا هللا 

كل مــن كتــاب بــه وبعلومــه وأأيــ  عل نــا مــن يائضــادل يهومــه أ مــني   وذ

القرطاس   مناقـب سـس دان احلبيـب معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس بعـد 

يرادا من الكم الشس ا ع  بن عبد هللا ابراس ملـا أأمـرا أأ  لرشـح لكـامدل  ا 

خرجت من شس خه سس دان احل ـني ابـن الشـس ا الكبـاك أأيب بكـر بـن سـا  

ح أأ  قــاس الشــس ا عــ  : ملــا يــرغ  اــر الوجــود   يرـشـع ريض هللا عنــه ا 

سس دان احل ني مـن تبيـني الـغم   ال ـلوك وأأبلـغ   ذكل   وأأجـاد يـامي 

هناكل   لوحت هل اا شـارة وأأي،ـحت هل العبـارة بريـع ال ـستور   وأأعطـأ 

احلبيب منشور يؤذ  بتقريب اليفائر من امليفور   ي حت بوارق النور أأنـه 

ا بعد كـامس الطهـور   لـد   أأسـسبابه وقـاس قربـ وا اي،ا دخوس احلوة ا 

ل ه بطهور ااحب الطور   اذلي بـرأأا هللا  الطهور   وهو املشهور املشار ا 
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تعاح من لك ع ب كاهر وم ستور   قالوا وبعد ذكل تـدأيت أ ايدل اا ت،ـاس 

ت،ـل نـور أأيب بكـر بنـور النبـوة   قـاس  النور ابلنور     ا ـرب املـدأ ور   ا 

ل ــهر وهــذا الطهــور اخيفــأ عــىل مــن هل قــدم   طريــ  القــوم   أأهــل ا

وال،وم . قاس ااحب احلمك : ك ف تد ل حوة هللا وأأنت   تتطهر بعـد 

ح ذكل اا شارة بقوهل تعاح  } ييه رجاس  بو  من جنابة غف تل   قاس وا 

مــن .ــاك هللا  التوبــة   108] ال يــة  أأ  يتطهــروا وهللا  ــب املتطهــرين {

ني وعـىن اـفاته   املتخلقني بدأ  ق هللا   ادلائـرين مـع أأيعـاس هللا املتحققـ

 العاريني ت  عريا  ذاته   ق أأنشد شعرًا : 

 دماملقــــ  أأتنا كل امل دا  أأنت  هــتطهر اي  بوب  طــهرًا تروم

يراد الواـل  شد حيفامه  وهذا حضائر قدسسنا يتقد موا  وهذا ا 

 وهذي جنا  ا   ياها تنعموا  وهذا طلوع ال عد ا ح جنـومه

ح ال ) قلــت (   ــل طهــور املــذكور أأشــارة ا ح قــوهل تعــاح } وا  و  اب

وسـي وأ هل وقوهل اىل هللا عل ه  املد ر   5-4] ال ية {  يطهر إ والرجيف ياجهر

) الطهور شطر اا ميا  ( وقد ورد   مناقب الشس ا ع  بن عبد هللا ابن 

عبد اجلبار الشاذيل ب ًا احل يين ن سبًا أأنه قـاس : رأأيـت رسـوس هللا اـىل 

وسي وهو يقوس : ايع  طهر   ابل من ادلنـس حتظـأ وـدد وأ هل ل ه هللا ع 

عـي ا   هللا  هللا   لك نفس   يقلت ايرسوس هللا وماطهور   ايب ؟ يقاس ا 

قد  لع عل ل سس  لع    لعة احملبة   و لعة الرأأية   و لعة التوحيـد   

 و لعة اا ميـا    و لعـة اا سـ م . ومـن أأحـب هللا هـا  عل ـه لك يش  

ومن عرا هللا اغر   ع نه لك يش   ومن وحد هللا   لرشك بـه شـيئا 

  ومن أ من اب  أأمن من لك يش   ومن أأسـي     يع،ـه   وا   ع،ـاا 
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ل ه قبل عذرا . قاس الشـس ا أأبـو احل ـن أأيضـًا :  عتذر ا  ل ه   وا   ا  عتذر ا  ا 

 وسـي يقلـت ايرسـوس هللا ماحقيقـةوأ هل رأأيت رسوس هللا اـىل هللا عل ـه 

املتابعــة ؟ يقــاس : رؤيــة املتبــوع عنــد لك يش ومــع لك يش و  لك يش . 

ح  وقيل ل س دي أأاب احل ن املذكور مـن شـس خل ؟ يقـاس كنـت أأنت ـب ا 

ح أأحد بـل أأعـوم    الشس ا عبد ال  م بن مشيش وأأان ال   ا أأنت ب ا 

عرشــة أأتــر ون : محمــد وأأبــوبكر ومعــر وعــامث  وعــ  وجربيــل ومي ئ ــل 

رساييل  نهتيأ . وا   وعيفرائ ل والروح الأكرب . ا 

رجعنا ا ح  ام الكم الشـس ا عـ  بـن عبـد هللا ابراس املـذكور يـامي  

شـارة شـس خه سـس دان معـر نفـع هللا ابا ـع  اح به الكم سس دان احل ـني اب 

قاس : وأأما قـوهل ريض هللا عنـه : شـدوا الفـرس نريـد نطلـع ا ح احلوـة   

ح الــرت شــارة ابلطلــوع ا  ا قــاس الشــس ا ا  ا مفاهنــاك طلــوع وا نــيفوس ا    وا 

الرت  حـاا بعـد حـاس وشـدأان بعـد شـدأ    ي،تغـو  ا ح ر ـم الوسـس ةل أأهيـم 

أأقرب   يهذا أأوا  ال اك   هللا ا ح هللا اب    يليس هلم   ذكل منهتـيأ 

  معرال خرة يض  عن معر ادلن ا الق،اك يهناك التغابن يتجري م امرادل 

ذاعتـه   وخماطبادل ومنازادل و   ارضادل   ااـع و.ـاك ذكل اـا اجتـوز ا 

يرادا هذا الـغم : أ ا ق أ ا  يعين تدوينه وكتابته . ق قاس الشس ا ع  بعد ا 

نهتاء الـغم يقـاس  علاها من موارد   ندألف  ا كدر . وأأما قوهل الفاحتة عند ا 

ىل هل الشس ا   كتابه املذكور : ملا أأ ذ   قـرأ ءة ال ـسبع املثـام أأوس مـا جتـ

ماسواا يام   وليس معه اثم   يال سبع املثام تر ينهتـي  ابدلا ـل ييـه   

أأي البحراذلي اتهت ييه ال فن وغرق ييه من غرق وحرا من حرا   

ح أأ  قاس ريض هللا عنـه   أ خـر الكمـه   اح اللكـامدل النـوار ذادل  ا 
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ــن علاهــا  ــلك م ــ  ب ــا    والتحقي ــام العري ــذا مق ــيفار : يه ــام الغ ــا    املع ي

ومقامــادل الرجــاس احتىصــ وات ستقىصــ . قــاس : وصــن ن ــستغفر هللا مــن 

ا عارا    ذ ايعرا العاريني ا  من تـرن .ـارا و خوضنا يامي اعي لنا به ا 

  وعىل مقاماهتم شارا . قاس : ولكـن  ـب العـارا عـارا . قـاس اـىل 

نهتيأ مـن كتـاب يـتا الو وأ هل هللا عل ه  هـاب وسي ) املرء مع من أأحب ( ا 

 كام تقدم وهللا أأعي ابل،واب . 

ييــا  العجــب مــن هــذا اليفمــا  وما ،ــل ييــه   ومــا  ) قلــت ( 

 أأح ن ماذكرا الشس ا معر ابخمرمه ريض هللا عنه شعرًا : 

 املعايل سفايل وال فايل معايل

وهذا عىل هـة العمـوم وأأمـا عـىل هـة ا ،ـوص لأهـل  ) قلت ( 

يض  عـن الأابعـد   يـايهم ا   الك ا ،وص يلهم نظر  ارق   الأقارب 

ل انع وقته ويطاب  أأههل همام اك  ولـو ابلظـاهر   وابـد مـن ال،ـرب واحلـي 

واملداراة   يا   من تقااا ماتفااا   قـاس سـس دان احلبيـب عـ  بـن ح ـن 

 العطاس ريض هللا عنه شعرًا : 

 ـني   يوم ــــــــا   تقـا ايت نفقت احملبــ

 ىل نف ل  اللوم .اك رس وااطرب واكرث ع

 ارا كام القومـــــــما تشوا العـرب .ارا بغ

ح أ خر الق،ـ دة يـا   بضـاعة هـذا الوقـت ياسـدة اكسـدة خــمقه  ا 

ذا جـاء املشـرتي وُطلبـت ِبـع ت ـن  قتنااـا بـل ا   امـحه منتنه ي  حاجة ا 

ا ؛ ال ـوق واحتــد النظـر ا ح الأاــل يـا   الأاــوس ماجتـد احلبــة النقيــة  ا 

ــ أأقبلهــا بغرشــ  ها وشــعاكها يــاقبهل لكــه تكــو    راحــة   نف ــل   وَم ح
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اليفعمية تغـرق أأوحتـرق وقـل ايرب سـي سـي   يال ـ مة   هـذا الوقـت 

مقدمة عىل الغنمية  ياعترب  ذا الن، حة وايهم ماانطودل عل ـه مـن الرمـوز 

   واكرب س مة   التغايل   قاس الشاعر : 

نـه ا من غفل   يفيف ابمحلد  وتغايل عن أأمور ا   ا 

وقاس اا مام ماكل رمحه هللا : العايية عرشة أأجيفاء   مهنـا ت ـعة   

د نف ـل  التغايل . ومن الكم سس دان أأيب بكر ال كرا  ابعلوي يقوس : عـوح

 التغايل لأ  مدار م،اد اليفما  عل ه . 

وملا أأان أأوردان ت  املواع  النايعة نـورد هنـا أأيضـا حـمك  ) قلت ( 

ت  الرســاا  ا ــة   وذكل أأعظــم وســس ةل   راحــة ادلن ــا ابلغــة جنعلهــا لــ 

وال خرة   يدأقوس :     خ،اس اينبغ  للعاقـل الفطـن الن،يـه ال قظـا  أأ  

نه رأأس ماكل ومن ض ع رأأس ماهل يدأىن هل  يغفل عهنا وذكل حف  الوقت يا 

احل،وس عىل يائدة   ومن اح ب يائدتـه مـن خ ـارته يـاملودل أأوح بـه 

ا ذهب . ا ،ةل الثان ة : حف  ا ـواطر  يالوقت من ذهب ا   حفظته وا 

ن ــا  ومـن  ــاطر ا ح  ـاطر اســسامي   أأوديـة ادلن ــا  يقـد يــرد  ـاطر ل  

ذا اسرتسـلت ا ـواطر  وبذكل يكـو  ضـ اع الوقـت عـىل .ـاك يائـدة   يـا 

عل ل يارجع ا ح هللا . قاس تعاح } يفروا ا ح هللا{ ال ية . وا ،ـةل الثالثـة 

ــنف ــ  ال ــن : تعل ــذكل م ــوطن ي ــاش واســستغراق الفكــر   ذكل امل س ابملع

سفاسف الأمور . قاس سس دان النور الباهر احلبيب عبد هللا بن ح ني بن 

 طاهر   هذا املوطن شعرًا : 

 العمر وحح ون الناس أألك الرضـ ا

 مايكرن .اك حوس املقضمه وال فيا
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 رحيـــما كهنم عن قريب واردين الضـ

ح أ خــر الق،ــ دة . ــر ولكــه    ا  ــة ت رأأس الأم ــا احلكــة الثان  أأم

طلب العايية   والعايية لهـا    ـة أأراك  : الـركن الأوس الكفايـة   املؤنـة   

ذا  الركن الثام روقة النوم ل     الـركن الثالـأ سـهوا خـرو  ا ـار  . يـا 

ن ـا  هــذا الث  ـة يهــو   أأعـىل درجـة مــن ال،ـحة والعاييــة  ج عـت ل   ا 

عىل ت  النعم . شعرًا : ) كل امحلد ايرب عىل هـذا النعمـة (   يل حمد هللا

 وأأيضل امحلد قويل كل امحلد .

ق نـورد هنــا مــاورد   عــيش أأرابب ال،ــ ح بــدأهنم اخيطــر ذكل  

مهنم عـىل ابس . روي عـن عيىسـ عـىل نبينـا وعل ـه ال ـ م انـه ان  ربـه 

نقطـع تعاح سستني يوما ق خطر بباهل أأمر املعاش ووجـرد مـاخ طر هل ذكل ا 

الوارد الرابم   ينـيفس اا هو ييه وبي وانرصا من  ـهل   يلـام سـار اقـا 

  طريقه رجل شائب ي دأهل يدأ ربا وـا وقـع هل ابنقطـاع املناجـاة ملـا خطـر 

 اطر ونف ه للعيش   يقاس الشائب : اللهـم ا   كنـت قـد خطـردل ببـايل 

النـيب بربكـة هـذا الشـائب  العيش منذ  لقتين ي  تغفرا   يغفر هللا ذلكل

مع أأنه ليس بنـيب   يـانظر ك ـف منـازس أأول ـاء هللا وماهـذا املرتبـة العال ـة 

الرييعة املن فة اذلي   خيطر عـىل قلبـه املعـاش بـل اك  م ـستغرقا    بـة 

هللا جل وع  . و ذا خنمت الرساا   واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل 

 العاملني . وحصبه وسي وامحلد   رب 

حلــاق واســستطراد وت ــمي عــىل قــوس الشــس ا الكبــاك والعــي الشــهاك   ا 

سس دان احل ن الشاذيل عند قوهل ريض هللا عنه : رأأيت رسوس هللا اـىل 

وسي يقلت ايرسوس هللا ماحقيقة املتابعة يقاس : رؤية املتبوع وأ هل هللا عل ه 
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ن شـس خل ؟   لك يش وعند لك يش . وقيل ل س دان احل ن املـذكور مـ

يقاس : كنت أأنت ب ا ح الشس ا عبد ال  م مشيش وأأان ال   ا أأنت ـب 

ح أأحد بل أأعوم   عرشة أأتـر ون : محمـد وأأاببكـر ومعـر وعـامث  وعـ   ا 

رساييل وعيفرائ ل والروح الأكرب .   وجربيل ومي ئ ل وا 

وأأان الفقاك ا ح رب النـاس معـر بـن امحـد العطـاس اذلي  ) قلت (

نت ــب ا ح ويل مــن أأول ــاء هللا حتقــ  يل وأأند بــه ا ح هللا وذكل بــدأ  مــن ا 

وامتثل أأمرا وفل  بدأ  قه وـا اسـستطاع يهـو   احلقيقـة قـد عـام   تـرا 

ذا ازم يشء مـن أأحيفابـه وأأذاكرا وأأورادا  وح،ل هل مدد من ترا اسـسامي ا 

. ومن هنا يقوس الشس ا زروق ريض هللا عنه : ا   أأحـيفاب املشـاص اـفة 

كتــة منــاهلم ومــاكا  علــوهمم وأأعامهلــم   وأأعامهلــم ايفوجــة بــدأحواهلم حــاهلم ون 

لهاهمم م،حوبة بكراماهتم . اهــ  وريض هللا تعـاح  مؤيدة بعلوهمم م ددة اب 

عن سس دان احلبيب عبد هللا احلداد حيأ يقوس   رساا املعاونة : اينبغ  

 أأ  ت ــستغرق مج ــع أأوقاتــل بــورد واحــد وا   اك  أأيضــل الأوراد مــا ً 

ييحرمل بذكل بركة تعدد الأوراد   يـا     لك ورد أأ ـر   القلـب ونـور 

ذا تنقلت ا ح ورد أ خر أأمنت بذكل  مداد وم نة من هللا ليس لغاكا   وا  وا 

مـن ال ــد مة والك ـل والعجــيف والك ـل . قــاس ابـن عطــاء هللا : لــوح  كل 

بـاك   الطاعادل ملـحا عي احل  منل وجـود امللـل . واعـي أأ  لـلأوراد أأ ـر ك 

ــة  ــد املواكب ا عن ــد ا  ــر ويتدأك ــه ايظه ــب وضــبط اجلــوارح ولكن ــوير القل تن

والتكرار ويعل لك مهنـا بوقـت ف،ـه   يـا     تكـن اـن ل ـستغرق مج ـع 

ساعادل الل ل واهيهنار بوكائف ا اكادل ياجعل كل أأورادا تواكب علاهـا   
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اهـ الكمه  أأوقادل خم،واة وتقضاها همام ياتل لتعتاد النفس احملايظة علاها .

 ريض هللا عنه . 

من لشفع شـفاعة ح ـسنة يكـن هل   تف اك قوهل تعاح }  )يائدة ( 

. قيل يدعو لأخيه امل ي بت  ادلعوة لأنه  الن اء   85] ال ية  ن،يب مهنا {

ل ستداب هل و ،ل هل مالها . و  هذا املعىن أأحببت أأ  أأورد هنا يائـدة 

وسـي   يينبغـ  لـلك واحـد أأ  وأ هل ه   ال، ة عىل النيب اـىل هللا عل ـ

يدأ ذ مهنا بدأوير ن،يب وجيعلها   وردا ودعواته كخمت امل ـل والط ـب   

ت ا   ا أأوس ادلعاءوأأوسطه وأ خرا كـام أأ ،تـه أأبـو طالـب  وقد ورد الأمر ابا 

 امل    كتابه ) قودل القلوب ( .  

قاس بعضهم ولعل مرشـوع ة ال،ـ ة عـىل اا ن ـا  مـن  ) لط فة (

ذا الع مـة بـني  له ـة   يـا  روح اا ن ا  ضـع فة ات ـستعد لقبـوس الأنـوار اا 

أأرواح الأن،ياء ابل، ة   يالأنوار الفائضة من عا  الغ ب عىل أأرواح الأن،ياء 

 ابل، ة تنعكس عىل أأرواح امل،لني علاهم . 

أأيضا عظميـة وعائـدة ج ـسمية   الرتغ ـب حلضـور جمـامع  ) يائدة ( 

وادل رمحه هللا : يالقل ـل مـن الباقيـادل ال،ـاحلادل ايقـاس هل ا اك   يقوس ال

نتظار ال،ـحة  قل ل ساكوا ا ح هللا عرجا وم ساك واتنتظروا ال،حة يا   ا 

 بطاا . 

ــن أأيب بكــر الع ــدروس   ومــن مــاورد عــن ســس دان الشــس ا عــ  اب

امللقب ابل كرا  قاس ريض هللا عنه : احتقر  شيئا مـن أأيعـاس الطاعـادل 

ح أأ  قاس :  ولو اك  أأهل اذلكر ياهم نقص ون مـن واحلضور    حلقها   ا 

العوام ان ل ستحقر يينبغ  احلضـور عنـدن يـا   يضـهل معـمي ابا ضـاية ا ح 
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وسي يا   الأبداس عندن حتو لفضـل أأمـة محمـد وأ هل النيب اىل هللا عل ه 

وســي ييكــل أأهــل الــنقص  ــؤاء ال،ــاحلني . ومــن وأ هل اــىل هللا عل ــه 

د الك مـه أأيضــا يقــوس : واجعــل الن ـة مــع هللا . وقــاس ريض هللا عنــه : عــوح

نف ل عىل التغايل يا   مدار م،اد اليفما  عل ه   ومن أأراد املداومة عىل 

اذلكر عل ه بقرأ ءة القرأ   يا   ابلتكرير  ،ل التدأ اك . وقـاس ريض هللا عنـه 

رء و ،ـل هل : مداومة النوم عىل ذكر هللا واا ستيقاظ عل ه من سعادة املـ

ح ن ا ا ة عند املودل . وقاس ريض هللا عنه : ا   افادل اجمل عني جيمـع 

ويفــرق علــاهم ييح،ــل لــلك منــه ن،ــيب كــام وقــع   اــ ة اااعــة جيمــع 

حضور من  و   ال، ة ويفرق ييح،ل للك واحد مهنم اـ ة اكمـةل 

ماـل هـذا  . وقد روى العلامء عن الشس ا أأيب مدين ريض هللا عنه ونفع به

منا يضلت ا ة اااعة ا ة الفرد لأنه يكتب لـلك عبـد  وهو أأنه  قاس : ا 

من ا ته ماقام  ا مهنا   ييكتب من ا ة عرشـها   ومـن اـ ة  ل ـا 

ون،ف ا ح .اك ذكل ياكيع للجم ع ا ة اكمـةل مـن تكـةل الأجـيفاء بعضـهم 

تب للك واحـد مـهنم ببع  ييعبدهللا  بربكة الكامس واا  ام عىل اااعة ييك 

ا ة اكمةل بربكة اا جامتع واحلضور . وقاس بع  احملققني   ذكل مامعنـاا 

: ا   حضور من  و قلبه   ال، ة جيرب غ بة من .اب قلبه و   و 

ياها يتكو  ا ة اا ـع اتمـة اكجل ـد الواحـد . وروي عـن اا مـام احملقـ  

بـودة   قـاس ريض هللا عنـه : احلكمي الرتمذي اـا أأوردا   كتـاب علـل الع 

وعةل ا ة اااعـة واا مامـة يلتفـاودل ا لـ    هـذا الويـا   يـُربح واحـد 

قامة ال، ة   َفـُل تـ  اااعـة مـن قـوي  ج عوا ا  ذا ا  أأكرث من أألف   يا 

منـا تنــيفس الرمحـة عـىل تـ   يغرق   جنبه مائة ومائتـا  وأألـف وأأكـرث   وا 
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ف لشارك القـوي ول ـد  لـهل وـا ينـاهل مـن اااعة يتق م علاهم   يالضع 

وسي أأنه قاس وأ هل يضل قوة القوي . وروي عن رسوس هللا اىل هللا عل ه 

: مؤمن قوي ومؤمن ضع ف   يـاملؤمن القـوي أأحـب ا ح هللا مـن املـؤمن 

الضع ف والكهام عىل  اك . وواف الرتمذي املؤمن القوي وكامس اـ ته 

ته يبــا  تفــاودل اــ تاهام   يــا   وواــف املــؤمن الضــع ف ونق،ــا  اــ 

ج عا   ا ة واحدة يعىل قدرها تنـيفس الرمحة ييناس الضع ف من ذكل .  ا 

وروي عن كعب ريض هللا عنه أأنـه قـاس : أأجـد   التـوراة أأ  الرجـل   

هذا الأمة ل خر ساجدًا ييغفر ا ع من  لفـه مـن ال،ـفوا يضـ  عنـه . 

ؤخر رجـاء أأ  يكـو  ياميتقـدم واك  كعب ريض هللا عنه يتحرى ال،ف امل

وسـي : ا   رسمك أأ  وأ هل من ال،فوا   أأا ترى ا ح قـوهل اـىل هللا عل ـه 

 تقبل ا تمك يل ؤممك خيارمك   يا هنم ويدمك يامي بينمك وبني ربمك . 

ووجه أ خر:  لـيس مـن  مـل عـىل املـدأموس بدأوجـه لـن  ) ي،ل (

واحد كرجـاء اا ـع     مل بوجه واحد ولكهم يرجو  الرمحة   وليس رجاء

منا يعتذر لك واحد من اذلنب ول دأس  عتذار واحد اك عتذار اا ع وا  وليس ا 

لك املغفرة والرمحة   وذلكل قاس ابن معر ريض هللا عنه : ا   هللا ل عجب 

 من ا ة اا ع . 

ج عـوا  ) لط فة ( أأ رب بع  مشاص اهيمين أأنه وجامعة مـن ال ـادة ا 

واك  حين ــذ بقريـة ادلويــر مـن قــرى وادي برجـل غريـب مشــهور الفضـل 

ل ه أأ  ي،ـ   ـم   يقـاس ي،ـ   رسدد   حفودل ا ة املغرب يدأشاروا ا 

بمك أأحدمك وأأييدمك يائدة : قاس ي،ل ت ابااعة يلـام قضـيت ال،ـ ة سـدألناا 

ذا قامـت وأ هل عن الفائدة يقاس : قاس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه  وسـي : ا 
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 تعـاح ا ح قلـب اا مـام يـا   اك  ييـه  ـاك ريض اااعة لل، ة ينظر هللا

هللا عنه وقبل ا هتم وغفر هلـم   وا     يكـن ييـه  ـاك نظـر ا ح قلـوب 

املدأمومني يـا   اك  يـاهم مـن   قلبـه  ـاك ريض هللا عـهنم وقبـل اـ هتم 

ح  جـامتعهم لل،ـ ة وا  ح ا  وغفر هلـم وا   اك    يكـن يـاهم  ـاك نظـر هللا ا 

 ريض عهنم وقبل ا هتم وغفر هلم  . قياهمم بني يديه و 

لهــا تعلــ  بــذكل : روي عــن الشــس ا معــر ابــن مميــو   ) ح يــة (

الكنــدي الهجــرام ريض هللا عنــه ونفــع بــه أأنــه قــاس : كنــت كثــاك الــيفايرة 

لل،احلني الأحياء والأموادل   مجـع مـن اا خـوا  يقـاس يل بعـ  الأخيـار 

نفرادك ابليفايرة أأوح   يوقع   نفيس  يشء يدأتيت الشس ا وحيد زمانه لعل ا 

أأابلعباس يضل بن عبدهللا ريض هللا عنه ونفع به وأأ ربته وا وقع   نفيس 

ذا كرث املاء    مـل خبثـا . ) اهــ معـار   ح  ساعة ق قاس : قاس العلامء ا  ييفي

ح هنا ينهتي  ما أأردان تقي دا واب  التويي  ا ح طري  التحقيـ   الهداية ( وا 

سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلـد   رب العـاملني واىل هللا عىل 

  . 

سسهت س لها  ) زبدة أأرسار العلوم (وهذا رساا ت مأ   ونقدم براعة ا 

أأب ادل مل حادل حتهتا أأتـر زاخـرادل   قـاس سـس دان احلبيـب عـ  بـن محمـد 

 احل،  ريض هللا عنه شعرًا : 

ــ اي سعد من اار خبته من خـ   ـ ار البخودلــ

 الس أأهل ال،فا ماشاا ض   الوقودلمن ج

 وقاس سس دي الوادل علوي رمحه هللا : 

 ي،نا تراك به عىل ساس  ايسعد من هو للمعايل يروم
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وقاس سس دان    النفوس أأيب بكر بن عبـد هللا الع ـدروس العـدم 

 نفعنا هللا برسا أ مني : 

 قلب من اذلوق من حب اا هل     ر الناس   ادلن ا ورضهتاــوأأيق

 قلب من الشوق من حب اا هل م   وعك ه ا   أأغىن الناس قاطبة

عن ابن عـريب ريض  ) يائدة (ق نرشع   املق،ود ولكه مق،ود .  

لـنئ شـكرمت  هللا عنه   جماس التحد  ابلنعم بطري  الشكر لقوهل تعاح }

له ة حتـب الثنـاء  لأزيدنمك  سـستفتا  ) قلـت ({ يقاس : ا   احلوة اا  يقـد ا 

يهذا  ـ    } امحلد   رب العاملني (نه وتعاح   كتابه العيفييف بقوهل سسبحا

لكـــم يـــلك لكمـــة لهـــا معـــام وتـــدرك لأرابب القلـــوب ال ـــلمية احتىصـــ 

وات ستقىص اسسامي بنعمه سسبحانه وتعاح عىل سـائر الربيـة   يهـم دا لـني 

،ـل وهو ماسوى هللا وما } رب العاملني {   هذا ادلائرة   قوهل تعاح 

وماجيري عىل الطائع والعـايص يهـم دا لـني   دائـرة هـذا النعمـة بعطـاايا 

اجليفيةل وعوائدا اا ةل   يا   عطاايا متنوعة   يقد يكو  املنع عني العطا   

من عطاء نعمه وعاقبهتا  ـاك   وعطـاء مـن كفـر بنعمـه وت  ؤمنيعطاء امل

يــاكهني إ كــذكل  } ونعمــة اكنــوات ــمأ نَعمــة ) بفــتا النــو  ( قــاس تعــاح 

وذكل مشاهد ملن هل مشهد  ادل ا    28-27] ال ية  وأأور ناها قوما أ خرين {

} الك مند هؤاء وهؤاء من عطاء ربـل ومـااك  وب،اكة مناكة   قاس تعاح 

ينعمــه عــىل ســائر الربيــة جاريــة  اا رساء   20] ال يــة  عطــاء ربــل  ظــورا {

ســابةل . وريض هللا عــن  وسـرتا علــاهم تدــاب بعضــهم الــبع  رمحــة منــه

 سس دان ع  ابن أأيب بكر الع دروس امللقب ابل كرا  مفن منظومه يقوس : 

ــ   ـطرـهللا أألطف ابا ن ا    ا ـ ــ من أأمه وأأب ه جلح ياعـ  ـتربـ
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 تدأت ل أألطايه اكللما   الب،ـر  ـــهــــح ن كنونل ابملوح ومنت
 ــاضة  العمرـــهحم ييوعني أأيرا  غب عنل واحو  م تشهد لطائفهم 

ــ مك مكرب ير  املوح لكربـ   وأ لس يــاز ابملطلوب  والظفر  ـتهـــ

 ـرـالك وا منهتيأ   مثرها  ا ض  ـاـــــيرمحة هللا ايشء يقاس بـهـ

 يياضها مع لك ال هل  والوعـر  دةــــــقد مع لك ادلان مهنا بواحــ

 رمق الكتب وال ــطروا حتد ب  يكيف ماليس  ىص من زواخرها

ا العلمي وـــ  قد.اب عن لك هذا ا ل  ياعترب  ـاــــــــــو ا  ط به ا 

ق نورد هنا     يوائـد وت مـن أأعظـم وأأاا وأأج ـم وأأر   

ن ـا  أأليفمنـاا : قوهل تعـاح  الفائدة الأوحاملوائد ادلينية وادلن وية    } ولك ا 

وما انطودل عل ه من املعـام والأرسار     اا رساء 13] ال ية  طائرا   عنقه {

:   قوس بع  الطلبة لشس خه عند ما طلب منـه أأ  يـدهل  الفائدة الثان ة. 

عــىل معــل الكمي ــاء وهــو اذلي يقلــب الُ،ــفر ) أأي النحــاس ( ذهــب ومــا 

: مـاورد عـن سـس دان  الفائـدة الثالثـةح،ل هل مـن اا رشـاد مـن شـس خه . 

اد احلبيـب عبـد هللا بـن علـوي احلـداد قطب اا رشاد وغو  الـب د والعبـ

 قوهل ريض هللا عنه : 

ل   اذل ي ق م كل حاال دليل    ــ واذلي  لغــاكك ا ي،ل ا    لــــ

   ير  احلقيقة والرشع امل،و   لــــياشتـغل بربل واذلي علي   

 ايكرث مهل ماقدر يكو 

ة مناكة   وماتضمنه هذا البيت من املعام الغيفيرة وذكل ملن هل ب،اك  

ن ا أأليفمناا طائرا   عنقه  أأماالفائدة الأوح قوهل تعاح } { وهو املراد ولك ا 

ابلعن  هنا عىل مايقاس م قأ اجلرب اذلي ل قأ  منه املاء وهو مت،ل به 
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ل ه   وأأما قوهل تعاح }  { يلك مقدر عل ه من  أأليفمناا طائراجيري منه املاء ا 

نـه ي،ـاك ِقل وُكرث ور اء وشدة وحصة وسقم و  نفـع ورض وريـع وخفـ  يا 

ل ه   قاس تعاح } ل ه من .اك سع  منه ا  ] ال يـة {  ا انلك يشء  لقناا بقدر ا 

ومن هنا ي  يطمع العبـد    } و لقنامك وماتعملو  {وقاس تعاح  القمر   50

 زايدة وا نق،ا  . قاس الشس ا معر ابخمرمه ريض هللا عنه : 

 هلـــــاي ضنيين ضناحـايل وا اطمع تي

ــ حيةل العبد يامي قـــدر هللا قل                       هلــــــــــ

ــ لو تعب ماتعب ما زيـدوا هل يت    هلـــــ

 هلــياشكر هللا عىل مااعطاك ايبو مجي                    

نه مذهب أأهل الفض هل  واليفم ال،رب يا 

ح أ خر الق، دة . ومن املعلوم ا   الرزق مضمو  . وم ن هنا قـاس ا 

ااحب احلمك العطائ ة : ا جهتادك يامي مضن كل وتق،ـاكك يـامي طلبـه منـل 

نطامس الب،اكة منل . قاس الشارح : املضمو  للعبـد هـو رزقـه  دل ل عىل ا 

ح أ خر الكمه .    . ا 

هو قوس بعـ  الطلبـة لـبع  الشـس وخ العـاريني  ) الفائدة الثان ة (

ىل معل الكمي اء اذلي يقلب ال،ـفر ) اب  وادلالني عل ه ملا سدأهل أأ  يدهل ع

أأي النحاس ( ذهب   يـدأمرا أأ  يـ زم  دمتـه سـسنة يامتثـل أأمـرا   يلـام 

عي  مضت سسنة طلب ذكل الطالب من شس خه أأ  يدهل يقاس هل الشس ا : ا 

وحتق  وكن مطمنئ القلب بدأ  ماكتب كل   الأزس مابـودل   أأم الكتـاب 

ل ــل مــن .ــاك طلــب منــل واســع  و اتعــب وان،ــب   يهــو وااــل ا 

ــل ال ــموادل  ــوا أأه ج ع ــو ا  ــل ول ل  ــع   واــوهل ا  ــ  تطم ــاليس كل ي وم
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 ) قلـت ( والأر  عىل أأ  يعطوك يشء ولـو وز  اذلرة يـ  ل ـستط عوا .

وهذا املراد مـن قـوهل  ) قلت (وهذا عي ال قني وح  ال قني وعني ال قني . 

هيـمت . وهللا أأعـي  وسي : من أأيقن زاس مهه . أأوقاس :  وأ هل اىل هللا عل ه 

لأم حويت مضمونه . وهنا احببت أأ  أ يت  ذا ادلعاء وهو : اللهم أأقـذا 

  قليب رجاك   واقطع رجااي عن من سواك حىت ا أأرجـو أأحـدًا .ـاكك   

ل ه رغبيت و  جيري  اللهم وماضعفت عنه قويت وقرص عنه مع  و  تنهتي  ا 

خرين من ال قني ا،ـين بـه اي عىل ل ام اا أأعط ت أأحدًا من الأولني وال  

 أأرمح الرامحني . 

ق أ يت  ذا ال ايدل ال سبع يا   ت وهتا تـور  ال قـني   قـاس بعـ  

العاريني : لواكنت الأر  من راـاص وال ـامء مـن صـاس وأأهـل عرصـي 

ا ع ليت أأنف  علاهم  ملاابل ت وت هذا : قاس هللا تعـاح  } قل لن ي،ـ ،نا ا 

}   التوبة   50] ال ية  وعىل هللا يل تولك املؤمنو  { ماكتب هللا لنا هو مواان

ا هو وا   يردك خباك ي  راد لفضهل  وا   مي  ل هللا بو ي  اكشف هل ا 

}  يـونس   107] ال يـة ي،يب به من لشاء من عبادا وهو الغفور الـرحمي { 

ا عىل هللا رزقها ويعي م ستقرها وم ستودعها لك  وما من دابة   الأر  ا 

} ا م تولكت عـىل هللا ريب وربـمك مـا مـن  هود   6] ال ية  تاب مبني {  ك 

ا هو أ  ذ بناا هتا ا   ريب عىل رصاط م ستقمي {  }  هـود   56] ال ية دابة ا 

ايمك وهو ال ـم ع العلـمي {  ] ال يـة واكئن من دابة احتمل رزقها هللا يرزيها وا 

ل لها وما مي ل يـ  } مايفتا هللا للناس من رمحة ي  ا  العنكبودل   60

} ولنئ سـدأهيهتم مـن  ياطر   2] ال ية مرسل هل من بعدا وهو العيفييف احلكمي { 

 ل  ال موادل والأر  ل قولن هللا قل أأيرأأيمت ماتدعو  مـن دو  هللا ا   
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أأرادم هللا بو هل هن اكشفادل رضا أأوأأرادم برمحة هـل هـن ا ـ دل 

يهذا سـسبع  اليفمـر   38] ال ية  رمحته قل ح سيب هللا عل ه يتولك املتولكو  {

أ ايدل ياها من املواع  واحلمك البالغة   ترسس ا عي  ال قني   قلب املؤمن 

 التق  النق  اللني الهني .

ق خنمت بدعاء ابن م عود وهو هـذا : اللهـم اـن وجوهنـا ابلي ـار 

قتـــار ين ـــرتزق طـــاليب رزقـــل ون ـــستعطف اار  لقـــل  واتوهنـــا ابا 

طاان ون،ت  بذم من منعنـا وأأنـت مـن وراء ذكل لكـه ينشستغل تمد من أأع

أأهل العطاء واملنع   اللهم كام انت وجوهنا عن ال جود ا ا كل ي،نا عن 

ل ل جبودك وكرمل اي أأرمح الـرامحني واغنـين بفضـ  عـن مـن  ا ا  احلاجة ا 

سواك واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبـه وسـي وامحلـد   رب 

 العاملني . 

ــة () ال ــدة الثالث مــاورد عــن قطــب اا رشــاد احلبيــب عبــدهللا  فائ

 احلداد عند قوهل ريض هللا عنه : 

لي  لـــــواذلي ق م كل حااـل دلي  لـــــــاذلي لغــــاكك اي،ل ا 

   ير  احلقيقة والرشع امل،و   ياشستغل بربل  والـــذي عل ل

 ايكرث هـمل ماقدر يكو 

مـن املعـام الغيفيـرة وكـذا ماقـدمناا  وماتضمنه هذا البيت ) قلت (

مــن يوائــد احتىصــ وات ستقىصــ   يهــذا الكنـــيف الأعظــم والرســ املكــمت   

وجدير بدأ  ت مأ اا   الأعظم اذلي مـن حظـ  بـه انس مـاراد واعظـم   

ياليفم هذا الطريقة تغمن وتكرم   ذا و  ق   واىل هللا عىل سس دان محمـد 

 رب العاملني .  وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلد  
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حلاق وت مي واسستطراد ملا تقدم اا ورد عن احل ـن الشـاذيل عنـد  ا 

وسـي    وأ هل قوهل : وال   أأعوم   عرشة أأتر   تر محمد اىل هللا عل ه 

ت،اهلم وتبـوعهم اـىل  ح أ خر العبارة . يدأقوس :   ذكر مقامادل الأول اء وا  ا 

ه هللا ورضب مــا  بقــوهل وســي يقــد جــاء عــن الــوادل رمحــوأ هل هللا عل ــه 

ريض هللا عنــه ونفعنــا بــه أ مــني بقــوهل : ا   الأول ــاء ومقامــاهتم اكل  ســل 

اتدة   الكو  مت،ةل ببعضها حلقة بعد حلقة ا ح احللقة العظمأ وهو عني 

ذا حتركـت حلقـة حتركـت وأ هل دائرة الكامس محمد اـىل هللا عل ـه  وسـي   يـا 

ذا حتركـت احللقـة اليت قبلها ا ح احللقة الكربى    يتحـرك احللقـة الكـربى يـا 

الكربى حتركت مج ـع ال  سـل   سـائر الأكـوا  تركـة ويل واحـد . اهــ 

 الكمه .

ومن هنا ماذكر   تشهد امل،    اـ ته عنـد قـوهل :  ) قلت (

ال  م عل ل أأهيا النيب ورمحة هللا وبراكته يعنـدها حتوـ روحان ـة روحـه 

وأ هل ينأنه  ـا  وعـام   تـرا اـىل هللا عل ـه  وسيوأ هل اىل هللا عل ه 

وسي   ق يثين ابل  م بقـوهل : ال ـ م عل نـا وعـىل عبـاد هللا ال،ـاحلني 

يتج ــع أأرواح مــن   العــوا  مــن الأول ــاء وال،ــاحلني ييح،ــل هل مــن رد 

ت،ـاهل  س همم عل ه ماايقدر قدرا من ا اك   بـل وا رصـا حـارص مـن ا 

ذا حي مت بتح ة حف وا ودل     ذكل من قوهل تعاح  ) قلت (بذكرن .  } وا 

. واعي أأنه مال مأ الـويل ول ـا واال،ـاد  الن اء   86] ال ية  بدأح ن مهنا {

ا من يـؤدي حقـوق هللا وحقـوق العبـاد . كـذا بلغـين عـن الثقـادل  ااد ا 

 الأ بادل . 
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ن واا جاء    بة الأول ـاء قـاس سـس دان احلبيـب امحـد بـ ) قلت (

ــو م  ـــيفلت عــىل قل ذا ن هنــا ا  ــوبمك ابل،ــاحلني يا  ــوا قل ح ــن العطــاس : علق

له ـة جي ـل ق ـمل وأأنـت انمئ   يينبغـ  ح ـن  الواردادل واا مـدادادل اا 

الظن  م وكامس احملبة ال،ادقة هلم طبعا اتلكفا   يقـد ورد : املـرء مـع مـن 

ه أأحب . قاس سس دان احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طـاهر ريض هللا عنـ

 : 

  ،ل هل املطلوب   هبم  ـبوب  

تبــاع عــىل طــريقهتم  هيــاهم واا  ومــن ع مــة احملبــة ال،ــادقة الشــوق ا 

دعـأ احملبـة وهـو    والعمل بدأعامهلم مااسستطاع ولـو ابلتشـمم   وأأمـا مـن ا 

ن ر   كراماهتم يلـيس هل ن،ـيب مـن تـ   احلقيقة اكذب بدأ   ،ل منه ا 

م : من يدع  وا لـيس ييـه كذبتـه شـواهد احملبة . قاس سس دان ابوبكر العد

اا متحا  . ق نورد هنـا تن،يـه لل قظـا  الن،يـه ا الغايـل ال ـفيه وذكل يـامي 

ورد عن احل ن البرصي ريض هللا عنه أأنه قاس ملا مسع رج  يقوس : املـرء 

ذا  ا ا  نـل لـن تلحـ  ابلأبـرار ا  مع من أأحب   يقاس : ايغرك هذا القـوس يا 

م يـا   اهياهـود والن،ـارى  بـو  أأن،يـاام ولي ـوا   اجلنـة معلت وثل أأعامهل

لتخلفهم عهنم   الأعامس وخمالفهتم . ) قلـت ( و  در القائـل حيـأ يقـوس 

   من اس  طريقة أ ابئه وسلفه ال،احلني شعرًا : 

 يقد ادقت ولكن بئس ماودلوا  لنئ اردل بد بـــاء هلم اا      

ذا املوطن ما أأ ربم الـوادل شـس ا بـن واا مسعته من املواع    ه

ذا    عبــدهللا بــن طالــب قــاس : أأ ــربم جــدي طالــب بــن عــ  وقــاس : ا 
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ل ستطع الشس طا  عىل عـا  أأو أأحـد مـن أأرابب ال،ـ ح أأ  يغويـه  يقـوس 

 عند ذكل : ولو وهللا لوابيقع الويا   أأوادك . 

 ق نرجع ا ح  ام ماجاء عن احل ن البرصي ريض هللا عنـه حيـأ

يقوس : وأ لباا من قوم أأمروا ابلـيفاد و  يـلودوا   وابلرحيـل وهـو جلـوس 

) يضحكو    يا   مـن اك  الل ـل واهيهنـار عل ـه لهـو ل ـار بـه والشـعر . 

جـامتع   بـ ة هللا مكـة املرشـية    قلت ( و  هذا املعـىن يقـد ح،ـل ا 

ين بيت الأخ محمد بن ااد احملضار وذكل   يوم امخلـيس احلـادي والعرشـ 

جهرية   يذكر مذكر من العلامء الأعـ م وقـاس  1365من شهر احلدة سسنة 

ذا أأراد أأ  يعـيفي أأحـد مـن أأحصابـه      س مذاكرته : اك  أأحـ  ابلعـيفاء ا 

ا ااحبه وـودل قريبـه  يقـاس : اتعـيفيين وـن  بودلا أأو تبيبه وكأ  رج  عيفح

وقـد  ) قلـت (مادل ولكن عيفم وا مو مـن وقـيت اذلي موـ ويـادل . 

أأ ربم وا يناسب هذا املقام أأيخ   هللا احلبيب سا  بن محمـد بـن علـوي 

بن ع  اجلن د وكة أأيضا وهو من س   بندر الشـحر قـاس : اك  احلبيـب 

عبد هللا بن معر الشاطري ل تشهد ببيت   مذاكرته ويقوس : ماورد عن 

 البوااكي   اهلميفية حيأ يقوس : 

ا وملــيت مشـطاء  ستيقـكنت   نومة الشسباب مفا ا  ـقظت ا 

سـتيقظت هـادل    ق يقوس بعد هـذا البيـت : عـادك ايلبواـاكي ا 

 اذلي  مادل وهو انمئ   ل تيق  . 

مام جحة اا س م الغيفايل ريض هللا  ) يائدة ( من كتاب اا حياء ل  

عنه حيأ يقوس : ياعي العلامء وأأحمك احلكامء ينكشف هل عقب املودل مـن 

ا لائب ال اي دل ما  خيطر ببـاهل وااخـتلج   مضـاكا يلـو   يكـن ن ومغ ا 
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الفكر   خطر ت  احلاس عند كشف احلداب عن مـا ذا يرتفـع ومـا اذلي 

ينكشف عند الغطا مـن شـقاوة ازمـة أأوسـعادة دامئـة لـ   ذكل اكييـا   

سستغراق مج ع العمـر   والعجـب مـن غفلتنـا وهـذا العظـامئ بـني أأيـدينا    ا 

ذكل يرحنا بدأموالنـا وأأهل نـا وأأسـسبابنا وذرايتنـا   بـل بدأعضـائنا وأألب من 

اننعي مفارقة مج ـع ذكل يقينـا ولكـن مـن ينبعـأ روح  ومسعنا وأأب،اران مع ا 

القـدس   روعـه ييقــوس ماقـاهل ســس د الأن،يـاء اــلوادل هللا وسـ مه عل ــه 

نـل  نـل مفارقـه   وعـش ماعشـت يا  حيأ يقوس : أأحبب حب بل هوان يا 

نل جميفئ به . وعبارة احلمك العطائ ـة : لـو أأاق  ميت   وامعل ماشئت يا 

هياهـا   ولرأأيـت  نور ال قني عىل قلبل لرأأيـت ال خـرة أأقـرب مـن أأ  ترحـل ا 

ادلن ا قد كهردل كل ك فهتا عل ل . اللهم حق  يل يقيين و بتين عىل ديـين 

وارزقين ماا يكفيين واعطين كتايب بمي ين وات لط ع ح من يؤذيين ترمة 

وسـي   اللهـم اجعـل  ـاك معـري أ خـرا   و ـاك وأ هل د اىل هللا عل ـه محم

مع  خوا ه   و اك أأاييم يوم أألقاك   اللهم اجعـل احل ـاة زايدة يل   لك 

 ـاك   واجعــل املــودل راحـة يل مــن لك ا   اي هللا اي هللا اي هللا ايعــ  

دلن ــا ايعظــمي   اللهــم أأح ــن عاقبتنــا   الأمــور لكهــا وأأجــران مــن خــيفي ا

وعذاب ال خرة اي أأرمح الرامحني   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل 

 وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني . 

هذا الرساا متضمنة عـىل نـوع ونـيفر ل ـاك مـن معـل القلـب عـىل 

س،يل التفكر   وهنا نث،ـت براعـة اا سـسهت س يـدأقوس : هـذا ومـا اشـس لت 

ا لأراب كهارهـا ا   ـا ون أأرابب املعريـة   وأأمـا .ـاكن ال ـع عل ه اينبغ  ا 
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هاملهــا . ومــن هنــا يقــوس الشــس ا معــر بــن  يهمهــم عباراهتــا   ياحلــذر مــن ا 

 عبدهللا ابخمرمه :

 خوا اأأطرح ودل   حضن من ايريب 

ومن الكم سـس دي وشـس خ  احلبيـب ح ـني بـن عقيـل بـن  ـىي 

ل ـه ساكن ب ة هللا مكة املرشية مسعتـه مـرارا يقـوس : ايويـل مـ ن أأشـاكدل ا 

هياها ت هذا :   الأاابع ولو خباك . والرساا املشارة ا 

امحلد   اذلي هداان لهذا وماكنا هيهنتدي  0ب م هللا الرمحن الرحمي 

لــوا أأ  هــداان هللا   وملــا اك  يــوم الثلــو  ولعــهل ال ــابع عرشــ   شــهر 

جهرية ح،ل جملس   بيت ال س د علوي املـال  متـع  1369القعدة سسنة 

وســـي : وأ هل هللا بـــه لـــرى الكم   قـــوس رســـوس هللا اـــىل هللا عل ـــه 

ح أأ  قـاس اـىل هللا  اتفضلوم عىل يونس بـن مـىتح  ) بتشـديد التـاء ( ا 

نـه يريـع هل لك يـوم كعمـل أأهـل الأر  . ق يرسـ ا ا   عل ه وسـي : ولـوا ا 

نـه ميـر بفكـرا عـىل ذرادل  ريض هللا عنه وذكل مـن أأوجـه كثـاكة وأأرحجهـا ا 

ولعــل ذكل  ) قلــت (كــو  يضــ  عــن  لــ  هللا ال ــموادل والأر  . ال

لكو  الفكـر مـن أأعـامس القلـب الـيت ذرة مهنـا تعـدس كأماـاس اجلبـاس . و  

وسـي : تفكـر وأ هل احلديأ ال،ـح ا أأنـه قـاس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه 

ساعة  اك من عبادة سستني سسنة . و  رواية  اك من عبادة سسبعني سسنة 

وسـي وأ هل  هللا عنه : وذلا اك  رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه . ق قاس ريض

 ) قلـت (يتخىل   .ار حرا قبـل النبـوة   أأي قبـل نـيفوس الـويح عل ـه . 

اذلين يذكرو  هللا قياما وقعـودا وعـىل  ولعل هذا منه ملا من قوهل تعـاح }

ح الطاعـادل الظـ أ س معرا    191] ال ية {  جنو م شارة ا  اهرة . يهذا العبارة ا 
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أ س  191] ال يـة { ويتفكـرو     لـ  ال ـموادل والأر  . ق قاس تعاح } 

. يهذا من أأعـامس القلـب وذكل ابلتفكـر . ق قـاس ريض هللا عنـه :  معرا   

بل التفكر   نفس اا ن ـا  يفيـه مـا  الكـو  بـل الأكـوا  مج عهـا . قـاس 

س سـس دان عـ  { ال ية . ق استشهد بقـو و  أأنف مك أأي  تبرصو  تعاح } 

 بن أأيب طالب كرم هللا وهه حيأ يقوس شعرًا : 

نطوى العا  الأكرب  أأحت ب أأنل جرم  اغاك   وييل ا 

 ل وماتشــعرـــــودائل من  رـــدوائل ييل وما تب،ـ  

ق ندأيت وا ورد عن سس دي ذليذ املشارب الوادل علوي بن عبد هللا 

دل ومــاانطوى علاهــا مــن بــن طالــب عــىل ســ،يل التفكــر    لقــة ال ئنــا

 العدائب وال ايدل قاس ريض هللا عنه  :

ذا مارأأيت هللا   الكو  اـانعا  رأأيت مج ع ال ئنادل  مـ حا  ا 

ا ترى ال،نع وحدا  جحبت وااكدل احل اان قباحا  يا     تكن ا 

 ومنه قوس الشاعر حيأ يقوس : 

 تدس عىل أأنه الواحد  و  لك يشء هل أ ية  

 وقاس .اكا : 

 ولك نعمي ا اا زائـل  أأا لك يشء ما   هللا ابطل

وي،ل ا طـاب   هـذا ا طـاب امل ـستطاب يـاعي أأنـه  ) قلت (

ايشء أأنفع وأأسي وأأكرم وأأغمن وأأرحج وأأرحب   امل سـب ادلينيـة الأخرويـة 

نــل   ذكل ت ــي مــن  وثــل اا عــلاس عــن النــاس ابلوحــدة   ا لــوة   يا 

وة وراحة اتمة   يا   الراحـة   تـرك الراحـة   ومـن الأذوة   وكل ييه سل

طلب الراحة ما اسرتاح . ومن هنا أأقوس : قف  ايقر يت الرك كة هنا قفـ  . 
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وكفأ ماذكرا احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طاهر   ا لوة والتفكر قـاس 

 ريض هللا عنه : 

 ــرــــــــ  برا والبح  ورس وطر ابلفكر

 و  اجليفاء   النرش  ـربـــــو  الفنا والق

ح أأ  قاس :   ا 

 قابــــــــوشدة العـ  ـذابـــــوالنار والع

 ـرطــــــــونظر الكــ  ـميــــــــوجنة  النعـ

 وهو رسا   الظلمه  يالفكر رأأس احلكة

 ـلواــــــوترك لك ج  واــياطلب هل اب ل

 وســــــــوالعا  اجملهــ  ـموســـــاي حبذا ا 

 ـغوســـــــــبربه مشــ  وســـــــليس هل يضـ

ــ بل هو بـ    زمـــــدامئ هل  مــ  بٍد ازمـــ

 ناسانٍس للك  الــــ   ـاســـــمراقب الأنف

 راـــــا     ي،لهم بـ  راـــقدكف عهنم ش

ــ أأنفاسه كــ   ـــوزــــــــ.دا  ا يف  نوزـــــــ

 رااـــو  أأخـ  ذا   ــوااـــــــجلي ه م

ــ اي هللا لنا تــ  ــ من عايل  احمل   بهـــ  ــبهــ

 قاس الوادل علوي رمحه هللا شعرًا : 

ذا هو مقيحد  واطل  الروح ا تفرح ا 

 لك من هل ب،اكا دوب راعدا يرعد

 وامل ق  ل ق  دامئ الوقت رسمـد
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.  املنـايقو    7] ال يـة { و  خيفائن ال موادل والأر  قاس تعاح }  

واا من هللا به  ) قلت (خيفائنه   الأر  القلوب   و  ال امء الغ وب . 

ا ويل منـه حـ   ع ح أأنه مامير وقت من الأوقادل واجملـس مـن اجملـالس ا 

اا  ــوح ــا   رويح ج ــس   ي ــت أأوذكل اجملل ــنظم ذكل الوق ــامي ي ــر ي ــن الفك م

وأأقتطف من مثـار لك يشء طـرق ذهـين أأومسعتـه أأذم أأورأأتـه ع ـين لأ  

املؤمن ونـيفا البيت املعمور . وقد ورد   احلديأ ) ا   هللا اينظـر  قلب

منـا ينظـر ا ح قلـوبمك ون ـاتمك ( واباـةل ين ـة املـؤمن  ا ح اورمك وأأعاملـمك وا 

مط ته . و  رواية : عىل ن اتمك ترزقو  . وهذا الـرزق يوشـل أأ  يكـو  

ء  ــاك مــن شــامل رزق الأشــسباح ورزق الأرواح .  و  روايــة : ن ــة املــر 

معهل . والغم   عـا  القلـب ومـايتفرع منـه ميدانـه واسـع وتـرا لـيس هل 

 ساحل والن ة ال،احلة أأساس لك  اك . 

ذا مــادل   ــوس : ا  ــن ح ــن العطــاس يق ومــن الكم احلبيــب امحــد ب

ا معـهل ال،ــاد ونيتـه ال،ـاحلة والبـا  خيلــف  اا ن ـا  اي،ـحبه   قـربا ا 

وسـلفنا ال،ـاد ريض هللا  ) قلـت (معنـاا . ياتركه من ذا احلني أأوماهـذا 

سست،ـحاب الن ـادل ال،ـاحلة   يقـد أأواـام بعـ   عهنم يواـو  أأوادن ا 

مشاخئ  الأج ء الكرام بـدأ  أأقـوس عنـد اا سـتيقاظ مـن النـوم : نويـت أأ  

أأمعل لك  اك وأأ  أأحو لك  اك . ق أأ ربم أأ  مـن قـاس ذكل ايكـو  

ولو اك  حىت ورى جبل قاا لـ    مجمع  اك   مشارق الأر  أأومغار ا

اي  ييه . ومن منثور جواهر سس دان امحد بن ح ن العطاس ريض هللا 

ح أأ  قاس : واليفما  مـاهو بـري  عنه يقوس     س مذاكرته   ب ة ترط ا 

من ا اك كرثوا من اهلمة ال،احلة ما اسـستطعمت  وامسعـوا وأأط عـوا   علـ مك 
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ا خ،لتني : ن ة اا متثاس ون  قباس   ا  } وابتغ يامي أ اتك هللا ادلار ال خرة  ة اا 

أأنو الن ة ال،احلة يـامي تتحـرك ييـه وا   طـرأأدل خمالفـة  الق،ص   77] ال ية  {

ذا خرجت ا ح امل دد لل، ة  ايو لأهنا قد مشلته الن ة ال،احلة مااهل : ا 

ن ا  لك يوم أأربعة وعرشـين  ق .لبل النوم ي   واب العمل اكمل   ول  

ذا نوى أأ  يعبد هللا ويط ع أأمرا ااردل أأعامهل لكها وحراكتـه أأل ف نفس   يا 

 لكها ااحلة . اهـ الكمه ريض هللا عنه ونفعنا به أ مني . 

ق ا م أأحببت أأ  أأخمت هـذا الرسـاا اب  بـادل عبـارة هنـا مـن الكم  

الشس ا عبـدالوهاب الشـعرام مـن كتابـه امل ـمأ ) البحـر املـورود ( قـاس 

ذا بلغنا من العمـر أأربعـني سـسنة أأ   ريض هللا عنه : أأ ذ عل نا العهد العام ا 

ا .لبة   وانغفـل عـن كوننـا م ـايرين ا ح ال خـرة    نطوي يراش النوم ا 

لك نفس حىت ايكو  لنا   ادلن ا قـراريط   وا   نـرى اذلرة الواحـدة مـن 

معران بعد بلوغ الأربعني تعدس مائة سسنة قبل ذكل   وكـذكل ا يكـو  لنـا 

د الأربعني راحـة وا ميفامحـة عـىل وك فـة وايـرح ب ـء مـن ادلن ـا لك بع

ذكل لض   العمر   وعدم مناسـسبة الغفـةل والشـهوادل واللعـب مـن أأاا 

عىل معركة املنااي . وقاس مرسوق : أأنه من بلغ أأربعني سسنة يل دأ ذ حـذرا . 

  ملـن وقاس معر بن عبدالعيفييف : لقد  ت جحة هللا عىل ابن الأربعني . وينبغ

} رب أأوزعــين أأ  بلغهــا أأ  يقــوس مــا أأ ــربهللا بــه عــن أأيب بكــر ال،ــدي  

} من امل لمني . ا ح قوهل اهيمنل    19] ال ية  أأشكر نعمتل اليت أأنعمت ع ح {

ا القل ل .  { ومـن أأب ـادل  ) قلـت (ق يهت دأ للرحيل ابلفعل اا ل مفا بق  ا 

 يقوس :  ل س دان احلبيب ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه

بة ادلن ا وقدها لـ  ــوزـــــــــــــوحـد يبا شسِ



 106 

حف  أأب ادل قويل والقها كل حروز                    وانت ا 

 وزــــــــــــوايهم معان ه ذي   طاها والرمـــ

 روز ــــــــــواحذر ت،يع اجلواهر وادلرر اب ــ                 

 وزـــــــواح ن بظنل   املوح وعدك تفــ

والغنميـة لك الغنميــة   مبــادرة الأوقــادل ابلطاعــادل وذكل   ســائر  

ــادادل  ــادل   الع ــادل واحلــاادل   احلــراكدل وال ــكنادل ت ــن الن  الأوق

 والعبادادل   يا   العادادل ب،واد الن ادل تنقلب عبادادل . 

وابلغ ماعندي من علويم وأأعاميل   ل   وهناري التفكـر  ) قلت ( 

من تعـب ون،ـب ون ومغ وحرسـة وما هو أ دل   احلاس الراهن يامي مو 

 لفونه العباد من احلارض والباد يدأنت  ذ مـهنم   جانـب   ويكفيـل وما ي

تدباك نف ل وماي،ـلحل   دينـل ودن ـاك وأ خرتـل وذكل بدأ ـذ ال،ـفوة 

ا عـن  وترك مايكدر من مل،س وم كن ومدألك ونوم وروقة   ي  ت ـدأس ا 

} اي أأهيـا وقـاس تعـاح  اجلا  ة   15] ال ية  ا يلنف ه {من معل ااحلنف ل } 

ذا ح،ل املؤمنو     51] ال ية  الرسل لكوا من الط بادل وامعلوا ااحلا { . وا 

عار    أأمر مـن الأمـور يـ  تعدـل بقضـااا يـا   مـن يـوق تـدباكان   

ل ـل أأرصيـت أأمـري   دبـرم اي هللا  تدباك وقـل : ايمـدبر يل و  أأدري   ا 

ن تدباكك . ولو ميكن أأ  تدأيت  ـذا ال،ـ غة   جسـودك   ال،ـ ة . بدأح 

وأأكرث من هذا ادلعاء أأيضا اذلي تلقاا أ دم عل ه ال  م من احل  جل وع  

لهـي  معـذريت    نل تعي رسي وع نيـيت ياقبـل اي ا  ايا وهو : اللهم ا  وعلمه ا 

للهم ا م وتعي حاجيت ياعطين سؤيل   وتعي ما  نفيس ياغفر يل ذنيب   ا

ا ماكت،تـه  مياان يباا قليب   ويقينا اادقا حىت أأعي أأنه اي، ،ين ا  أأسدأكل ا 
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يل ورضين وا ق مته . وقبهل يدأيت  ـذا ال،ـ غة : اللهـم اـل اـ ة اكمـةل 

وسي س ما اتما عىل أأاا ا ل  سس دان محمد ا ة تنج نا بـه و ـا مـن 

 ـع احلاجـادل   وتطهـران بـه مج ع الأهواس وال يادل   وتق  لنا بـه و ـا مج 

و ا من مج ع ال يئادل   وتريعنا به و ا عندك أأعىل ادلرجادل   وتبلغنا به 

و ا أأقىص الغاايدل من مج ع ا اكادل   احل اة وبعد املامدل   ادلين وادلن ا 

وال خرة    اك ولطف وعايية . يـا   هـذا ال،ـ غة جامعـة ملطالـب ادليـن 

عي  ذا د لت  بة ادلن ا وادلن ا وال خرة . ق ا  ا   ال خرة كرمية وادلن ا ل مية يا 

ذا د لت  بة ال خرة   قلب املـؤمن    قلب املؤمن خرجت ال خرة   وا 

ــاس تعــاح  ــا . ق ــنس زامحهتــا ادلن  ــامي أ اتك هللا ادلار ال خــرة وا ت ــغ ي } وابت

ومـن هنـا يقـوس احلبيـب عـ  بـن   الق،ص   77] ال ية  ن، بل من ادلن ا {

 العطاس شعرًا : ح ن 

منا ادلنـي  وادلوى ت  ا دواتــــــا 

   تــوالـب   تـقط مان،لا ب

 واملـىن ت   قد هنيأ عهنا املنات

 وقاس ريض هللا عنه من ق، دة أأخرى : 

 دن ا الندم ن قد لعبت عىل ان س مج

ا عـــ                      ا مات ا   دمــــــــتغر الأغرار وا 

ا احلرام الحــ   يفمقـــــــ لها ُ  ك ف ا 

 عمــــــكام خضـاك املراع   من غيفير الن                    

ح أأ  قاس :   ومن موضع أ خر يقوس   سس اق زهد اليفاهدين ا 

 واليفهد   ادلن ا اليت من حهبا يدعأ جمن
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 ـنـــــــــــــدار الب اي والرزااي واملنااي واحملـ               

 جنـوال،فو ياها ابمل،ـايب قد تغاك و اعت

ذا افت ساعه ومردل اكهنا ط ف الوسن                ا 

ــ عقبت نوائهبا وعلقت من لواهبـها ل    نــــ

 نــــــــوالقوم ايسؤيل نواكرن علاها ماغفــ               

 ـنـــــــــــــــما مههم ابهلم يامي مخ ياها وارتقــ

 وا اح دوا حاسد علاها ابلعداوة والضغن               

 نــــتركوا ز اريها وا ا.رتوا خبوادل ادلم

 عنـــــــــــوزادن ياها كام زاد امل اير للضــ              

 ومن ق، دة أأخرى يقوس ريض هللا عنه : 

ــ ومد كفل ا ح مواك جـنا الغ      ــــــــ

ــ  التويي  حىت تفــ واطلبه ايقا                    ــــــــــ

   ــــ من نومة اجلهل ذي يعقب ه ك احمل 

  ــــــــــــــــوكن علاها كام جمتاز جـازع طري               

ــ أأو مال واقف يعاين ميفبهل   مضـ     ـــــ

ــ اتكرث الرشب من ماها اذلابح العق                    ــــ

 ري ـــــــــــا مك غشفها غبب قد .دا   جله

  ـــهذا  رب ادق ييه التبرصا من ادي               

وقاس ريض هللا عنه من ق، دة أأخـرى جعلناهـا ختـام هـذا املقـام 

 وت جامعة للمواع  ادلينية وادلن وية   قاس نفع هللا 

 لوىـــــوا جتيفع من  الب  ـوىــــــــأأا ايقلب اتغـ
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 ـوىــــــــوا تفرح وا حت  يتاـــــوا حتيف  عىل يـ

ــ  ــ يعق  لكام  ذق  لوىـــــمن الذلادل واحلـ  تهــــــــ

 دوىــوت دأس عنه   الب  حتاسب ييه   الأخرى

 وىـــوقلبل ييه ك ف أأن  اكـــــمنني أ اتك حني أ تـ

 وىــــــوقل للنفس ايقــ  ربـــــوسي واعترب وااـ

 ـوىـــــــقريبه يان ه  تطـ  ــايض ـــــــوقرص مدة امل

 وىــــــوت   حاهل تقـ  ادــــــيمك ابددل   ال بـ

 روىـــــترى املنة كذا يـ  ــنةـــــــ واربها عىل احمل 

 دوىـوساما لك ذي ع  ربنـــــودار الناس واجـ

 وىـــوجابوا عكس ماهتـ  ـرامئهمــــــــولو جاردل ج

 رحوا   الكبد مكوىوط  وذي ـــولو ق،ـدوك ابمل

ــ واتثين هلم     وشف واسكت واحت   ـــنوىــــــ

 ـوىــــبقل العرا وادلع  اكلــــولو  نوك   حـ

 وىــــوت اتيه وا ت ـ   اـــ عىل عيشستل   ادلن 

 وىـش،يه الظل من الأنـ  دريــــتعدي بل وا تـ

اـــــــــــوجنهل وأأمنا حــ  ـن أ دمـــــــــتفكر   زمـ  ـوح

 روىــــرجاس أأخبارن تـ  داـــــــــــومك مك مك .دا بع

 ثوىم اير تطلب  املــ   ـاديــــــوِعدك مالهم غـ

ــ ا ح حفرا لـ   ـوىــــــهم هل  ل ةل املضـ  ها حرساـــ

ــ ي،احبل العمل ييـ   ــقوىــــــي،اكح زادك الت  هاــ

 ـوىـالنجب،دق الرس و   وحـــوح ن الظن ابملــ
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ــ  ــ وقل ايرب سلم  وغأ ايسامع  الشكوى  ـناـــــ

 لوىـــــــــوبلغنا ا ح عـــ  لـــــــــــوقـــربنا ا ح ابب

 ــوىـــــومن واح ومن ن  هـــــــت  امل،طفأ وأ لــ

 عىل امحد راكب الق،وى  ا دامئــــــــــــواـــىل ربن

نهتت الق، دة الفريـدة ذادل املـواع  ا لبل غـة ملـن هل أأذ  واع ـة   ا 

) ذكل ذكرى ملن اك  هل قلب أأو أألقأ ال مع وهـو شـه د واب  التوييـ  . 

ت ـا   ـذا ادلعـاء وهـو : اللهـم ويـر حظنـا مـن قلت (  ومن هنا   ن اا 

يقـا   التويي    واهدان ا ح طري  التحقيـ    وأأمـلأ قلوبنـا مـن اا ميـا  واا 

ل من  لقل اذليـن حت ـاهم ئنجعلنا ضناوالت،دي  ايشفي  ايريي    اللهم ا

  عايية   و  هتم   عايية   وتع،مهم من مض دل الفنت   وحتفظهـم مـن 

أ يادل اليفمن   وت لمهم مـن م،ـائب ادليـن والبـد    واتشـتت مهنـا   

ل نــا لكــام حتبــه ايبــر ايواــوس ترمــة ســس دان محمــد  أأوديــة ادلن ــا   وحبــب ا 

د وعىل أ هل وحصبه وسـي ت ـلامي كثـاكا الرسوس . واىل هللا عىل سس دان محم

 وامحلد   رب العاملني . 

ســستطراد وانعطــاا  ــن ح ــن  ا  ــب عــ  ب ــاورد عــن احلبي عــىل م

العطــاس   قــوهل : واحــذر ت،يــع اجلــواهر وادلرر اب ــروز . ولعــهل عنــا بــه 

ذا رصيهتا   طاعة . ومك رأأيت مـن أأواد  أأنفاسل   يا   لك نفس جوهرة ا 

يتوا عىل  بة ادلن ا ومجع حطاهما كام قاس ريض هللا عنه ملـن ال ادة ان هتا

 ا ابا  ا : 

 وىـــبقل العرا وادلع  اكلـــولو  نوك   ح

 وىــــوت تـايه وات   عىل عيشستل   ادلن ا
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 ش،يه الظل من الأنوى  دريتعدي بل واتــــ

وااـرة    و  يكن عندن   ـزي بـني اجلـوهرة والبعـرة وابـني اهي ـرة

ومن ا  ب يائدته من خ ارته اسسامي   أأمور ال خرة ياملودل أأوح به . 

 و  هذا املعىن يقوس الشاعر اجملود : 

   اورة الرجل ال م ع املبرص  أأبين ا   من الرجاس  ـمية   

ــ   يطن بلك م، بة   مـاهل    ذا أأايب بدي ــ وا   نه   يبرصــــــ

ا وأأنـت   يكن اي أأيخ كنني بوقت  ل وساعاتل وافلاهـا تعـدي ا 

طاعة أأويكرة أأوعربة   هؤاء اا خـوا  مـن سـ ا ال ـادة الأط ـاب اـن 

اك  أأهلاهم ادور اجملالس عال ني املراتب يرسا    ميـادين العـي واملعريـة 

والعريا    ي،ـاروا  أأوادن ال     هـوا  الهـوا  مـن فلفهـم عـن سـاكة 

ف اا بطاء   وسوا يقوس قائلهم : ايحرسـة عـىل مـا أ ابام   وكفأ من فل

يرطت   جنب هللا . وينبغ  للعاقل أأ  تكـو  هل مزيان ـة لأمـورا ادلينيـة 

وسي ) حاسـسبوا وأ هل وادلن وية والأخروية . قاس رسوس هللا اىل هللا عل ه 

أأنف ــمك قبــل أأ  حتاســسبوا ( وقــاس عل ــه ال ــ م ) أأكــرثوا مــن ذكــر هــاذم 

اااعادل ( قاس سس دان احلبيب عبـد هللا احلـداد ريض هللا الذلادل ومفرق 

 عنه : 

ا حــ  ـرب أأما روضة نعميةــــــــــالقــ  ـفرة حجميةـــــــــــــــنعم وا 

 جتري واتدري بعظم الأخطار  يامعل لنف ل ا تكن  مية

ق نعطف أأيضا عىل ذكر املزيا    يينبغـ  للعاقـل أأ  يـيف  لك يـرد  

ا من اا خوا  والأحصاب والأقرا  بـدأ  يضـع أأعـامهل ووهـة قلبـه ان يعاا 
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ادلينية   كفة   وادلن وية   كفة   مفا اك  أأرحج عندا يهو طريقته وديدنـه 

   قاس الشاعر : 

 من ماس دحقه من الب ضا   الشط ضاع

 وحوش الضاريه وال سباعـــوأأمىس عشا لل

لهدايـة . قـاس تعـاح   و  ذكل كفاية ملـن أأراد هللا هل اب ) قلت ( 

ا من هديتـه ياسـسهتدوم أأهـدمك (  احلديأ القد ي ) ايعبادي لكمك ضاس ا 

ومن أأيضل الأعامس القلب ة اليت ذرة مهنا تعدس بدأمااس اجلبـاس مـن  ) قلت (

أأعامس اجلوارح هو الثناء عىل هللا ملـا روي عـن ابـن عـريب ريض هللا عنـه 

له ــة حتــب الثنــاء . ومــن هنــا يقــوس ســس دان عــ  بــن  قــاس : ا   احلوــة اا 

احل ني ابن أأيب طالب ريض هللا عنه   مقدمـة الف،ـوس : وريض ابمحلـد 

ــرحمي   امحلــد  رب  ــرمحن ال ــدأقوس : ب ــم هللا ال ــه . ي ــن  لق شــكرًا هل م

العاملني   محدًا يؤا  نعمه وي ئف ميفيدا   ايربنا كل امحلد كام ينبغـ  جلـ س 

  ناء عل ل أأنت كام أأ نيـت عـىل نف ـل وهل وعظمي سلطانل   اصيص

ذا رضيت   وكل امحلد بعـد الرضـا    ي  امحلد حىت تر    وكل امحلد ا 

نـل أأهـل التقـوى وأأهـل املغفـرة اي أأهـل    اللهم كل امحلد كام أأنت أأهـهل   ا 

 التقوى واي أأهل املغفرة . 

ومن مناجاة سس دان عبد الرمحن ال قاا املقدم الثام يقـوس : اللهـم  

ــنعم   ايكثــاك ا ــاك   اي اي عظــمي ال ــلطا    ايقــدط اا ح ــا    ايدامئ ال

واسع العطا   اي مج ل ال،نع   اي خف  اللطـف   ايحلـامي ايعدـل   ايكرميـا 

ايبخل  ال عىل محمد وأ هل وار  عن ال،حابة أأمجعني . ق يدعو وا شاء 

 . 
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النـاس وبعد يا م ملا جلـت الفكـر ورسحـت النظـر يـامي  ) يائدة ( 

ييه يا م رأأيهتم   جسن ادلن ا   وقد قاس تعـاح خماطبـا ل ن ـا ) ايدن ـا مـن 

 دمين أأ دميه ومن  دمل ياسستخدميه ( ومن هنا يقوس بعـ  العـاريني 

: خرجوا الناس من ادلن ا و  يذوقوا يشء من الذلة   قيـل ومـا تـ  الـذلة 

يا   ذكل جيمع نعمي ؟ قاس : املناجاة   وقت ال حر . أأوقاس : وقت ال،فا 

 ادلن ا وال خرة بكامس معريته اب  . قاس الشاعر : 

 معرية هللا يذاك الشق   من عرا هللا يي تغنه

ومعىن الشقاوة هنا التعب والن،ب . اللهـم اجعلنـا اـن سـسبقت هل 

من هللا احل سىن   وأأد لنا اجلنة بغاك ح اب واعذاب أ مني اللهم أ مني   

 محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت ـلامي كثـاكا وامحلـد   واىل هللا عىل سس دان

 رب العاملني . 

يا م قد رأأيت الناس أأطوار   الطبع   حد مـهنم  ) يائدة وتذكرة ( 

ــن  ــا يقــوس ســس دان احلبيــب عبــد هللا ب ــاس ال،ــاحلني   ومــن هن دوى كأما

 ح ني بن طاهر ريض هللا عنه شعرًا : 

ا دوى من لك عهل يداوو   مان ا 

ا خ مان ــ  ا   بااي للـــب اي ييفيلو ـــــــ

} أأو  يروا أأان ومن الناس داء وطبعهم كأاناا اهيهبامئ   قاس تعاح 

 لقنا هلم اا معلت أأيدينا أأنعاما يهم لها مالكو  إ وذللناها هلـم مفهنـا ركـو م 

 73 – 71] ال ايدل  ومهنا يدألكو  إ وهلم ياها منايع ومشارب أأي  لشكرو  {

أأي كثاكة   وقد يكو  مـن ال دميـني  } وهلم ياها منايع {وهل تعاح . قلـس   

اكل سباع الضارية وهـذا يكـو    اجِلـبةلح  ويعـرتا ذكل   حامل ـ  ع نيـه 
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و  أأيعاهل ومقاهل . قاس سس دان ع  ابن أأيب طالب كرم هللا وهـه : تلكمـوا 

مح ة وجـرد تعريوا يا   املرء خمبوء حتت ل انه . وحد مهنم الكمـه عـايل الُ ـ 

نظرا ا ح .اكا يـؤ ر طبعـا لأ  طبعـه الناكان ـة ويـد ل مـن رشـقادل سـهام 

نظرتــه الُ ــمح ة   ج ــد اا ن ــا    يهــذا الفرقــة ت ــمأ الَع حانــة والقلــوب 

هنا أأرسع   التدأ اك مـن رضبـة ال ـس ف   ال ديم .  الظامنة . قاس بعضهم : ا 

ته العـــني . ومـــن هنـــا ورد   احلـــديأ : لـــويشء ل ـــسب  القـــدر ل ـــسبق 

واا سستعاذة مـع التح،ـن مـهنم تطلـب   لك حـني وذكل و زمـة الأوراد 

ذا ا عرتا اا ن ا  بدأنه مبت   ـذا ادلاء اذلي لـيس هل  اباحا وم اء . ق ا 

} دوى يل جتنــب مــن جمال ــسته ويفــر منــه يــرارا مــن الأســد . قــاس تعــاح 

ومـن احتـذر مـهنم ومـن  .البقرة    195] ال ية  واتلقوا بدأيديمك ا ح اهيهتلكة {

ا نف ـه . قـاس تعـاح  ن ـا  جمال سهتم وأأايب ب ء ي  يلـومنح ا  } بـل اا 

أأي ولـو  القيامـة   15-14] ال ايدل  عىل نف ـه ب،ـاكة إ ولـو أألقـأ معـاذيرا {

طلب املعذرة بعد علمه بـذكل   واتقـوس ا   لك يشء بقضـاء وقـدر وهـو 

لب ء مـن القضـاء والقـدر كذكل والأمر كذكل ولكن التح،ن والفرار من ا

 } يفروا ا ح هللا ا م لمك منه نذير مبني {مطلوب اعا وعق  . قاس تعاح 

. وكذا الفرار من جمال ـة الأاار يـا هنم اار وانر ملـا  اذلارايدل   50] ال ية 

قيــل ا   النــاس شــوك يقــاس بعــ  العــاريني : بــل انر لأ  الشــوك ميكــن 

ت يهـا . ومـهنم مـن هـو التخلص منه والنار اميكن الـتخل ص مهنـا لرسـعة ا 

ااحب تع،ب وايبايل بلوم امئ مع أأنه مدع  بدأنـه وقـام أأجـدادا وسـلفه 

مت م   كاهرا ب مهتم   اللباس واله  ة وابطنه مباين عىل مااكنوا عل ـه 

سـلفه ال،ـاحلو    ومــهنم مـن اك  .لـ   قلــب وترسـي تـ  الغلظــة ا ح 
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  وجه   لأنه يبا  ذكل  امـا   يكـن كل وهه حىت يقاس عنه : ي   .ل 

 يراسة   هؤاء الفرق . 

ق ندأيت ت ية   طاها حكة : روي عن عيىس ابن مرط عىل نبينـا  

وعل ه ال  م أأنه سار   طري  ومعه احلواريني يرأأوا جيفـة لكـب ميـت   

يقاس احلواريو  : ما أأننت راحئة هـذا اللكـب   يقـاس نـيب هللا عيىسـ اـىل 

وســي : مــا أأبــ   أأســسنانه . يــانظر أأهيــا الواقــف عــىل هــذا وأ هل  عل ــه هللا

احل ية املنطوية عىل احلكة النبوية ملا أأنـه نظـر ا ح  اسـسنه وغـ  النظـر 

ــة  ــوس   الأ ــ ق املذموم ــؤمن وا   تغ عــن م ــاويه   وهكــذا يكــو  امل

ح اله ك أأقرب يروا هل رس بينه وبني املـوح عـا  الرسـ وال  نجـوى ورأأيته ا 

ماحد مطلع عل ه من عبادا . ومـن هنـا لشـهد الأول ـاء   لك مـؤمن عـىل 

 ح ن الظن احمل  لهذا الرس ا ف  . 

واا مسعته من الوادل رمحه هللا يقوس : لك معوم يـد هل التخ،ـ ص  

والك ف،ــ ص يــد ل   العمــوم . واــا جربتــه واختربتــه   العبــاد مــن 

أأ  ماييه مـنقط شـوكة مـن سـسامي ا ـاك احلارض والباد يقد أأكن   البع  

وال، ح وبعد عرثدل واسستفددل منه حكة   تبلغـين مـن .ـاكا مـن العبـاد 

من رس العلـوم الـيت لـن تتح،ـل   الكتـب واجملـ ادل . ومـن هنـا يقـوس 

سس دان قطب اا رشـاد احلبيـب عبـدهللا بـن علـوي احلـداد ريض هللا عنـه 

 شعرًا : 

   واح ن الظن ابمل ي ولو اك  ان

أأي ان  من ا اك و  تشهد هل ب ء من أأيعاس ا اك . ومنه ماقاهل 

 احلبيب ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه   هذا املوضوع شعرًا : 
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اق  واح ن الظن ابمل ي ولو اك  بوح

وأأان الفقاك ا ح رب الناس معر بن امحد بـن عبـد هللا بـن  ) قلت ( 

ع   املؤمن هـو مـن توايـ  اا   طالب العطاس أأ  مدد هذا الرس املود

عىل اا     وهو ا   ا   هللا   أ خر سورة احلرش مسأ نف ه جل وعـ  

  وا  العبد املؤمن مؤمن ملا يقاس : مـن وايـ  ا مسـه ا   ويل مـن  املؤمن

الـويل عـىل وايـ  ا مسـه  00000أأول اء هللا يقد مضن بشفاعته يوم القيامـة

عي وايه   كتاب الربكـة للحبي ـ عىل امسه كام هو مابودل   يضل ال

يهذا يكو    الويل والعا  يكيف يكو  .اكة احل  عىل عبدا املؤمن ومـن 

مادل عىل اا ميا  . اللهم احف  عل نا اا سـ م واا ميـا  حـىت تتويـاان علـاهام 

أ مــني اللهــم أ مــني . واــىل هللا عــىل ســس دان محمــد وعــىل أ هل وحصبــه وســي 

  رب العاملني .            ت لامي كثاكا وامحلد  

سستطراد عىل لكمة املؤمن   قاس تعاح   يضل املـؤمنني   } وبرشـ ا 

وكفأ بذكل كفأ  الأحيفاب   47] ال ية  املؤمنني بدأ  هلم من هللا يض  كباكا {

بشهادة احل  جل وع  . و  راتـب سـس دان احلبيـب معـر بـن عبـدالرمحن 

ؤمن اب  اخـوا عل ــه . أأي ا   العطـاس : ب ـم هللا أ منـا اب  ومـن يـ

ادلن ا وا   ال خرة . ياا ميا  جوهرة   قلب املؤمن به يضـ  وبـه هيتـدي 

عىل عوا  الغ وب مـن املـ  وامللكـودل مـن أ ايدل هللا الظـاهرة وا فيـة   

وبــه اخيــ  اــاحبه   النــار ولــو   قلبــه ماقــاس ذرة مــن اا ميــا  ييكــو  

نـه سـسبحانه وتعـاح هل مـا أأ ـذ وهل مـا م،اكا بعد ا     يعفو هللا  عنـه   يا 

وتـ  اجلـوهرة ايعقلهـا  ) قلت (أأعطأ ال س ل عام يفعل ون ل س لو  . 

ا العــاملو  يــا هنم اييفالــو  ي،ــفحو  مرارهتــا مــن كــدورادل ال،رشــية وذكل  ا 
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وسـي . قـاس وأ هل و زمة ذكرهللا وكرثة ال، ة عـىل النـيب اـىل هللا عل ـه 

منـا مـراد الطاعـادل وأأعـامس اجلـوارح لكهـا اا مام الغـيفايل  ريض هللا عنـه : وا 

ومـن تيفك تـه ح،ـوس  } قد أأيلا من زاكهـا {ت،فية القلب وتيفك ته وج ئه 

} مفن يرد هللا أأ  الأنوار ييه أأعين ا ااق نور املعرية يهو املراد بقوهل تعاح 

 اـدرا . مفـن اح هللا الأنعـام   125] ال ية  هيديه لرشح ادرا ل  س م {

ل  س م يهو عىل نور من ربه . وعبارة احلـمك العطائ ـة : أأنـوار أأذ  لهـا   

الواوس وأأنوار أأذ  لهـا   ادلخـوس   قـاس الشـارح : الأنـوار الـواردة عـىل 

القلوب من خيفائن الغ وب تنق م ا ح ق مني   أأنوار أأذ  لهـا   الواـوس 

ــا   ادلخــوس  ــوار أأذ  له ــط   وأأن ــب يق ــب ا ح كــاهر القل ا ح  ــمي القل

وسويدائه   يالأنوار الوااـةل ا ح كـاهر القلـب لشـاهد العبـد معهـا نف ـه 

وربه ودن اا وأ خرته ييكو  اترة مـع نف ـه واترة مـع ربـه وطـورا ل ـعأ   

العمل ل خرتـه وطـورا العمـل   أأمـور دن ـاا   والأنـوار ادلا ـةل ا ح  ـمي 

ا وجــود هللا عــيف  وجــل يــذلكل الشــاهد القلــب وســويدائه ايظهــر ياهــا ا 

ايا .  ا ا  اســواا وايعبــد ا  ومعــىن مج ــع ماتقــدم لشــاك ا ح تــ   ) قلــت (ا 

ا كلمـة  اجلوهرة اليت أأودعهـا هللا   قلـب املـؤمن ي يطفـ  نـور ضـ ااا ا 

الع، ا  يا   املعـايص بريـد الكفـر   وأأسـسبابه كفـرا  الـنعم   ومـن أأعظـم 

 عبدهللا احلداد شعرًا :  النعم نعمة اا س م   كام قاس سس دان احلبيب

 وحبور واسرتاحه  صن   روح وراحه

 نعمة حلت ب احه  نعمة اا س م  أأعىل

 .اكا : 

 عىل نعم منه ترتى  يا حلـمد  شكرا
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 وابلغدااي وال ااس  صمدا رسا وهرا

ح هنا ينهتي  الغم   معىن اجلوهرة ال تمية اليت لي ت لها قميـة  وا 

نا وقوالبنا وكواهران وبواطننا واجعل ا رساران  اك من علنـا . اللهم نور قلوب 

  واجعل ع ن تنا ااحلة أ مني اللهم أ مـني   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد 

 وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

ــدة (  ــةوم  ) يائ ــىل ســ،يل  م ــة ع ــن ابب شــكر النعم ــا م ــا قبله مل

متثا  11] ال يـة  } وأأما بنعمة ربل حفد  {ا لقوهل تعاح التحد  ابلنعمة ا 

ح أ خرهـا .  } أأ  نرشح كل ادرك {الضحأ   ق قاس جل وع   ال ورة ا 

ومن أأعظـم الـنعم بعـد اا سـ م واا ميـا  ال،ـحة والفـراغ . و  احلـديأ : 

خ،لتا  مغبونتا    كثاك من الناس   ال،ـحة والفـراغ . ق ينبغـ  ويلـيفم 

ن اك  حص حا   ج مه مـع يـراغ قلبـه مـن جـذابدل العـدو ويتدأكد عىل م

وهو الشس طا  من نيف.اته ووساوسه أأ  خيلـص   عبادتـه ويقبـل ا ح هللا 

بوهــة قلبــه   عاداتــه وعباداتــه يــا   روح العبــادة   احلضــور مــع هللا   

وأأعظــم عبــادا ت معــل القلــب   وأأعظمــه ح ــن الظــن اب  . قــاس ابــن 

تقـوا واذليـن ن  قوهل تعاح م عود ريض هللا عنه   } ا   هللا مـع اذليـن ا 

النحـل   أأي   ـسنو  الظـن اب  ومـا أأح ـن  128] ال يـة    سنو  {

ــاح    ــاس تع ــه . ق ــا يظن ــه وم ــه مطلوب ــه    وأأراد ا  يعط  ــد برب كــن العب

احلديأ القد ي ) أأان عند كن عبدي يب يل ظن يب ماشاء( أأي من ا اك 

 ـن الشـاذيل ريض هللا عنـه انـه قـاس : قـرأأدل . ومنه ماروي عـن أأيب احل 

نهت ـت ا ح قـوهل تعـاح  } مـن ا ل ةل سورة قل أأعوذ برب النـاس حـىت ا 

الوسواس ا ناس إ اذلي يوسوس   ادور الناس إ من اجلنة والناس إ 
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يقيــل يل ا الوســواس وســاوس تــد ل بينــل وبــني حب بــل ين ــس ل  {

يقلل عنـدك ذادل اهيميـني ويكـرث أألطايه احل سنة ويذكرك بدأيعاكل ال يئة   و 

عندك ذادل الشامس ل عـدس بـل عـن ح ـن الظـن اب  ورسـوهل ا ح سـؤ 

الظن اب  ورسوهل   ياحذر هذا الباب يقد أأ ذ كثاكًا من العبحـاد واليفهـاد 

ا مكـودا حيفينـا . واباـةل  وأأهل اجلد واا جهتاد   وذلا قلح أأ  جتد العابد ا 

منطوية   هـذا اذلكـر واطـه أأ  يتخلـ   يا   مج ع  اكادل ادلن ا وال خرة

ويتحق  وـا ييـه مـن املراقبـة وهـو هـذا : هللا معـ    هللا شـاهدي   هللا 

ومثـرة  ) قلـت (انكري . ي زم هذا اذلكـر تفـوز وحتـوز ب ـعادة ادلاريـن . 

} اي أأهيـا اذليـن أ منـوا ا   تتقـوا هللا جيعـل لـمك املراقبة التقوى . قـاس تعـاح 

الأنفاس   . أأي يقذا هللا   قلبه نورا يفـرق بـه بـني  29ة ] ال ي يرقاان {

ال،ــواب وا طــاء والفعــل احملمــود واملــذموم واملــريض وامل ــخط . ومــن 

ذا راق يُرى ما  قعـرا مـن الكنـوز    املعلوم عند أأرابب الفهوم أأ  البحر ا 

ذا اـفا حـاهل  ذا حترك وهـا  بدأمواجـه   تـرى شـيئا . واا ن ـا  كـذكل ا  وا 

كر هللا راق حاهل وكهـر هل كنـوز معـاد  قلبـه اـا أأودعـه هللا مـن وأأنس بذ

املعارا   ومادام   كدرن ادلن ـا ومرتبـل   ااك أأشـسباكها وم ـستغرق 

   مهه ومغه ي يرى شيئا . ومن هنا يقوس سس دان عبد هللا احلداد شعرًا : 

 أأدم قرعه يالباب يوشل أأ  يفتا  تعر  لنفحادل اا لـــه واببه     

تقـوا يراسـة  ) يائدة (    معريـة مراتـب الفكـر   و  احلـديأ ) ا 

نه ينظر بنـور هللا ( قـاس بعـ  العـاريني : وهـذا النظـر نـوع مـن  املؤمن يا 

الكشــف . واــا رأأيــت   كثــاك اــن هــو مت ــم ب ــسامي ال،ــ ح   اله  ــة 

واللباس   كاهرا ولكن كاهرا ينئب عن ابطنه اـا هـو م ـستكن   قلبـه 
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اهرا بينًا   وهه ا   هناك نـور أأوكلمـة أأورقـة أأوق ـاوة أأوهـل ويكو  ك

} وقــل ا معلــوا أأومعريــة اومعــل اــاد اوطــاد   ولشــهد ذكل قــوهل تعــاح 

التوبة   . اللهم اي من  105] ال ية  ي اكى هللا معلمك ورسوهل واملؤمنو  {

ه أأكهر اا ل وسرت القب ا أأسرتان ب رتك اا ـل   ايسـاتر احلـاس اتكشـف

ــن ذس  ــا م ــم انقلن ــرة   الله ــا وال خ ــرتك اذلي اينكشــف   ادلن  ايهللا س

ــور العــي . ومــن اهل  ح ن املع،ــ ة ا ح عــيف الطاعــة   ومــن كلمــة اجلهــل ا 

} ن،يب   هذا النظر يهو   معأ وخيبط خبط عشوى . قاس هللا تعاح 

 46] ال يـة  يا هنا اتعمأ الأب،ار ولكن تعمـأ القلـوب الـيت   ال،ـدور {

ــو   ال خــرة أأمعــأ {احلــج    ــة  } ومــن اك    هــذا أأمعــأ يه  72] ال ي

} قاس رب   حرشتين أأمعأ وقد كنت ب،اكا إ قـاس اا رساء   حف نئذ يقوس 

طه  126-125] ال ايدل  كذكل أأتتل أ ايتنا ين يهتا وكذكل ال وم تنىس {

اتوا ـذان  اللهم ربنـا } ن و هللا ين ساهم {   . وقاس تعاح  يمين صا صون 

ا   ن ينا أأوأأخطدأان ربنا واحتمل عل نا ا رصا كام محلته عىل اذليـن مـن قبلنـا 

ربنــا واحتملنــا مااطاقــة لنــا بــه واعــف عنــا واغفرلنــا وارمحنــا أأنــت مــواان 

يانرصان عىل القوم ال يرين . أ مني واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل 

 العاملني . وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب 

ب م هللا الرمحن الرحمي   امحلد   م ستح  امحلد عىل لك حـاس    

مــن مــر وحــاس   مــا  وحــاس   وامحلــد   عــىل لك موجــود   وال،ــ ة 

ــود   وروح الوجــود    وال ــ م عــىل منبــع اجلــود   وســس د لك وادل ومول

ــه وســي وعــىل أ هل الركــع ال ــجود    ــا وشــفيعنا محمــد اــىل هللا عل  حب ،ن

دلائبني عىل ذكر هللا   ادلجيور والعا  رقود   وعىل ال،حابة واتبعـاهم ا ح ا
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يــوم الشــهود . ق ا م أأمحــد هللا تعــاح وأأشــكرا عــىل توييقــه تفــ  أأذاكر 

ال،باح وامل اء ابا جامس الواردة عنه اـىل هللا عل ـه وسـي وعـن ال ـلف 

ار   وأأ  ال،اد   يبذكل أأتدرع وأأحت،ن من لك طارق يطـرق بل ـل أأوهنـ

جيعل هللا يل من لك ن يرجا ومن لك ض   خمرجا ويرزقين من حيـأ ا 

أأحت ب   يا   مج ع املطالـب ادلينيـة وادلن ويـة منطويـة   أأذاكر ال ـلف 

ال،اد   يهم ل س دو  من احلوة النبوية وهو اىل هللا عل ه وسي يقوس 

اينط  عـن } ومـ) أأدبين ريب يدأح ن تدأدييب ( وك ـف ا وقـد قـاس تعـاح 

 5-3] ال ايدل  الهوى إ ا   هو ا ا ويح يوىح إ علمـه شـديد القـوى إ {

ح هذا املقام يقوس سس دان عبد هللا بن ح ني بن طاهر :   النجم   وا 

 عىل الورى  سس حدا  ه ســــ داـــــــــــــأأدب

  ا رقوا أأعىل اهيهنيأ  وأأدب ال،حب   ا

ــامي ي،ــدر مــن ال،ــاحل  ــه ي ــاس ريض هللا عن ني ريض هللا عــهنم وق

 اسسامي يامي ن جوا   مضن أأورادن وأأحيفا م وأأذاكرن : 

ا دوى من لك عهل يداوو   مان ا 

ا خـــبااي للب   اي ييفيلو ـــــــــمان ا 

يا   ذكل شفاء من الأمـرا  احل ـس ة واملعنويـة   وي،ـاك اـاحبه 

بلــيس هل دقــائ       حفــ  هللا املكــني مــن نيف.ــادل الشــس اطني   يــا   ا 

ا الورع وهو الفقيه اليفاهـد . قـاس  مدا هل عىل العابد ي  مينعه عن .اكن ا 

 الشس ا محمد بن امحد ابمش ل شعرًا : 
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 أأشد عىل الشس طا  من أألف عابد  وا   يقاها واحــــدا متورعا         

ويكو    حاس ذكرا حارض القلب يبـذكل  ،ـل التـدأ اك والتنـوير 

ةل يلك ما ادر مهنم من املنظوم واملنثور يهـو واين،ئل مال خباك . وابا

دوى للعل ــل   ومــرن للقلــوب املريضــة اجملروحــة ال ــقمية مــن الأ ــ ق 

 املذمومة . 

جياز اللف  مع سعة املعام هو مـاورد  ) قلت (  نتفعت به   ا  واا ا 

عن سس دان    النفوس احلبيب أأيب بكر بـن عبـد هللا الع ـدروس العـدم 

 رًا حيأ يقوس شع

 قلب من اذلوق من حب اا هل     رهتاــوأأيقر الناس   ادلن ا وضـ   

 قلب من الشوق من حب اا هل م   وعك ه ا   أأغىن الناس قاطـبة   

ومن اهل ن،يب من اذلوق ي  مرجتا ييه . ومن هنا قاس  ) قلت ( 

(  رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي  ) ذاق طعم اا ميا  مـن ريض اب  راب

يـرادا هـذا احلـديأ :  ح أ خر احلديأ . قاس ااحب كتاب التنوير بعـد ا  ا 

ــتذلذ  قــاس بعــ  العــاريني : ا   القلــوب ال ــلمية مــن الهــوى والشــهوادل ت

ن ا  يهمه مثرة علمه . قاس تعـاح  } ذكل بدأرسار املعام . يقد يقاس ا   لك ا 

   مبلغهم من العي {

ن امحد بـن عبـد هللا بـن وأأان الفقاك ا ح رب الناس معر ب ) قلت (

طالب العطـاس : اذلي بلـغ يهمـ    اـدر ق،ـ دة سـس دان عبـد هللا بـن 

 علوي احلداد حيأ يقوس : 

 ياحطط به وانـيفس عىل كنـيفالغنا  ايراح  ا   جئت وادي املنحىن  
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اذلي يعين بـه اـاحبه غنـاء ادلاريـن ول ـعد ب ـعادة ادلاريـن هـو 

ا   أأوس بيـت وضـع للنـاس لـذلي ببكـة  }اذلي ذكرا تعاح   كتابه العيفيـيف 

براهمي ومن د هل اك  أ منـا {  مباراك وهدى للعاملني إ ييه أ ايدل بينادل مقام ا 

) أ س معــرا    أأي مــن ال يــادل   ادلن ــا وال خــرة .  97 – 96] ال ايدل 

ــت ( ــل    قل ــا عارضــه جربي ــ  مل ــا اك    املنجن  ــ  هــو مل ــام احلقيق واملق

ح النار ل ـل يـ     امللكودل وهو هيوي ا  يقاس هل : أأكل حاجة ؟ قـاس أأمـا ا 

سدأس هللا   قاس عل ه ال ـ م : علمـه تـايل يغنيـين عـن سـؤايل .  ) يقاس ا 

مفن ذاق طعم اا ميا  يكـو  هكـذا . ومنـه قـوس أ دم عل ـه ال ـ م  قلت (

مياان يباا قليب   ويقينا اادقا حىت أأعـي أأنـه    دعائه : اللهم ا م أأسدأكل ا 

ماكت،تـه يل   ورضـين واق ـمته يل . مفـن اذلوق أأ  تـتذلذ  لن ي،ـ ،ين ا ا

وتتنعم بدأرسار املعام اسسامي ماورد عن يروع الشجرة النوران ة   وادلوحـة 

امل،ــطفوية   ت ــأ يكــو  عنــدا أأذل مــن لك مــذلوذ   ادلن ــا بدأرسهــا   

يل ،طحب الطالب مزيانـه ب ـدا ويتدأمـل عنـد تـ وة أأذاكرا   يهـل يكـو  

ب مع هللا أأوهو ساٍا اٍا ساحب   أأودية ادلن ـا   و  در القائـل حارض القل

 شعرًا : 

   ياجعل هل الأنفاس حراسا  واذلكر أأعظم ابب أأنت دا هل  

ذا ن ـيت {قاس تعاح   ذا ن ـيت ماسـواا مـن  } واذكر ربـل ا  أأي ا 

 الأكوا  . قاس بع  الشعراء العرب اجملودين : 

 شط ضاعمن ماس دحقه من الب ضا   ال 

 وش الضاريه وال سباعـــوامىس عشا للوح
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يهذين الب تني ت اك اـاحهبا ا ح طريـ  اا سـستقامة عـىل  ) قلت ( 

الرصــاط امل ــستقمي   وذكل طريقــة ال ــلف ال،ــاد   العــادة والعبــادة مــع 

امل حظــة ل داب الرشــيعة   احلــراكدل وال ــكنادل مااســستطاع . قــاس هللا 

} اي أأهيـا اذليـن الأقـوى ون أأرابب ال قـني  تعاح   خماطبته العباد  اطب

تقوا هللا ح  تقاته { أ س معرا     وقد يرس ت  ال ية  102] ال ية  أ منوا ا 

سس دي وشس خ  احلبيب ع  بـن عبـدالرمحن املشـهور الرتميـ  حـاس قـرأ يت 

عل ه   كتاب الن،احئ ادلينية قاس ريض هللا عنه : بدأ  يطـاع وايعىصـ   

وملا  اطب سسبحانه وتعاح  ) قلت (يذكر واينىس . ولشكر وايكفر   و 

التغـابن     16] ال يـة  } ياتقوا هللا ما اسـستطعمت {الضعفاء من عبادا يقاس 

وقــد جــاء   احلــديأ ال،ــح ا قــاس رســوس هللا اــىل هللا عل ــه وســي ) 

} يريد هللا بـمك اليرسـ وماهن تمك عنه يانهتوا ( وقاس تعاح   ال ية الأخرى 

البقرة   اللهم لرسـ لنـا اليرسـى وجنبنـا  185] ال ية  يد بمك العرس {واير 

العرسى وويقنا ملا حتب وتـر  وامجـع لنـا  ـاك ادلن ـا والأخـرى    ـاك 

ولطف وعايية أ مني   واىل هللا عىل سس دان محمد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي 

 ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

ن كنـوز العلـوم اسـسامي لأرابب الفهـوم ق بعـد مامجعنـا مـ ) قلت ( 

ا ذوجتربة (   ) قلت واحلكامء أأرابب التجربة لقوهل عل ه ال  م ) احكامي ا 

ومــن التجربــة أأ  تنظــر   العبــاد احلــارض مــهنم والبــاد والقــراب والبعــاد  (

نل ترى مهنم العجب العداب   يا هنم   الغالب جبلوا عىل ) الُكً يـروم  يا 

ل ل وأأحبل وذكل ق،دا لاكوم مرام م،ـلحة نف ـه م،لحته ( وا   ت ودد ا 

  أأما   يهل .اية املودة   مهنم يودك ابحلشمة   كاهرا ينأمنا  ثـل بقـوهل 
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طمـدأ  بـه   تعاح } ومن الناس من يعبد هللا عىل حـرا يـا   أأاـابه  ـاك ا 

نقلــب عــىل وهــه  { ذا  11] ال يــة  وا   أأاــابته يتنــة ا  احلــج   . ت ــأ ا 

نقلـب ح،ل يشء من ل وأأنت ال اع    م،لحته ولكنه   يواي  طلبـه ا 

عىل وهه ورصدل بعد ماكنت اديقه عدوا   وأأكهـر العـداوة أأوأأخفاهـا . 

ياا ن ا  يكو  حريص عىل نف ه   حاهل ومـاهل وع ـاهل . واـا ينقـل عـن 

اا مام الشايع  ريض هللا عنه عـىل سـ،يل احليفامـة يقـوس : ا   سـؤ الظـن 

يؤيـد ذكل ماقـاهل اا مـام معـر ابـن ا طـاب ريض هللا من أأقوى الفطن . و 

ــب .  ــدرم ا  ــب وايغ ــه : ل ــت اب  ــت (عن ــرط أأوح  ) قل ــا   املف ي

اب  ارة . اللهـم أأح ـن عاقبتنـا   الأمـور لكهـا وأأجـران مـن خـيفي ادلن ـا 

 وعذاب ال خرة . 

ــدة (  وقــد جعلهتــا  ا ــة اســسامي لهــذا ادلعــاء   قــوهل : اللهــم  ) يائ

ح أ خرا . يقد ورد حديثا عن النيب اىل هللا عل ه وسي أأح ن عاق  بتنا . ا 

أأنه قاس ) من قاس  ذا ادلعاء : اللهم أأح ن عاقبتنا   الأمور لكها وأأجرم 

من خيفي ادلن ـا وعـذاب ال خـرة مـادل قبـل أأ  ي،ـ به أأ  . أأوقـاس بـ   ( 

نهتيأ نقل ما أأردانا وهللا يتواان  داا   و امان تاما   وجي  علنا ان تـواا   ا 

ويغمننا رضاا   ويلطف بنا   قضاا   ويعايينا من بـ ا     ديننـا ودن ـاان 

وأأخراان مع العايية . واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي 

 ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

اذكـر  ) يائدة (  هللا مفا راحة ادلن ا لأرابب ال،فا والقلوب ال لمية ا 

لقــوهل تعــاح   احلــديأ القــد ي ) أأان جلــيس مــن ذكــرم وأأان معــه حــني 
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يذكرم ( ييا هل ترى هل يشء من بعد نعمي ادلن ا وال خرة اـن هـو وع ـة 

 هللا اسسامي ابلعندية . قاس سس دان احلبيب عبد هللا احلداد ريض هللا عنه : 

 ومن شسنا ترضوا ع ح ون أأحب  أأنمت مرادي ا أأابيل بعـد ما   

ح أأ  قاس :   ا 

 أأنوارا ابلعند ايكل من  ســـنا    مقعد ال،دق اذلي قد أأاقت

ــ   ـــوراــــــــواملتقو  رجاهل  وحض   ــ ايرب ياحلقنا  م ايربـــ  ناــــ

ذا اك  اذلكــر مــع حضــور القلــب ومــع ا شــوع وا ضــوع يهنــاك   وا 

ا نك ـار لقـوهل تعـاح ) أأان الكنـيف الأعظم والرس املكمت مـع كـرثة التوـع وا

عند املنكرسة قلو م من أأج  ( وكرثة اا سستغفار أ انء الل ل واهيهنار اسـسامي 

ذا سـدأكل عبـادي   وقت الأحسار وأأقرب ا ح هللا ادلعاء لقوهل تعـاح  } وا 

ذا دعاِ  { البقرة   ييالها  186] ال ية  عين يا م قريب أأجيب دعوة ادلاعِ ا 

 اكادل ادلن ا وال خرة . وك ف ا وقـد قـاس رسـوس  من نعمة جامعة وحاوية

 هللا اىل هللا عل ه وسي ) ادلعاء ما العبادة ( . 

ق أأقوس وأأان الفقاك ا ح هللا معر بن امحد أأنه جيمع مج ع ماتقـدم مـن  

قامة ال، ة والوقـوا بـني يديـه  امليفااي والعطااي اليت احتىص وات ستقىص ا 

 وس سس دان عبد هللا احلداد ريض هللا عنه : سسبحانه وتعاح . ومن هنا يق

 وم هنا من دين ربل واخضع  وعل ل ابل،لوادل ياعرا حقها  

 ياها واتغفل وا تـــتوزع  واح ن  ايظة علاها واحو   

مفهنا التوع وا شوع وا ضـوع . قـاس رسـوس هللا اـىل  ) قلت ( 

الـت هل سـس دتنا عائشـة هللا عل ه وسي ملا قام حىت تورمت قدماا عند ماق

ريض هللا عهنا : أأ  يغفر هللا كل ماتقدم من ذنبل وما تدأخر ؟ يقاس لهـا : 
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أأي  أأكو  عبدا شكورا . مفقام الشكر من أأعظم املقامادل للواوس ا ح هللا 

ومـن هنـا يقـوس اـىل هللا  } لنئ شـكرمت لأزيـدنمك {مع امليفيد . قاس تعاح 

ل، ة ( وقاس اىل هللا عل ه وسـي ) عل ه وسي ) وجعلت قرة ع ين   ا

اجلائع لشسبع من الطعام وأأان ا أأشسبع من ال، ة ( ياكرث ايأأيخ من ال، ة 

بعد الفرائ  من النوايل لقوهل عل ه ال ـ م ) هتـادوا حتـابوا ( وهديـة هللا 

من عبدا ا ة النايةل واهيهتدد وقت ال حر   وقت النداء اذلي انداا ييه 

هل ومناا . اللهم ايمن وي  أأهل ا اك للخاك وأأعـاهنم عل ـه مواا ووعدا ب ؤا

ويقين للخاك وأأعين عل ه . واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه 

 وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

هذا الرسـاا متضـمنة عـىل ال ـ مة الـيت ت مقدمـة عـىل الغنميـة  

 ع  بن ح ن العطاس شعرًا : اسسامي   هذا الأزمنة   قاس سس دان 

 ذب احتمك بظنل رويــــدـــــــــــــــرويد ايع

 احت ب ا   لك من شل الشسبل جاب ا د

 ه   ذي الوقت يـــ دـــــــــــشفنا نعد ال  م

ح أ خر الق، دة . يينبغ  للعاقل ال قظا  اجملرب للأشس اء والنايـذ  ا 

التفكـر   ترسـحي النظـر يـامي برصا   اا عتبار أأ  يقرص نظرا ويكـرث مـن 

الناس ييه   الوقت الراهن اسسامي من اهل معرية بنف ه ويظـن أأنـه وـ   

ومن أأعقل الناس وهو من امحلقـاء املغـرورين اب ـو  اب ـاطر يـاهم يقـط 

يض  عن ذكرن ابلل ا    يهذا ض اع وقـت وخ ـارة   يبـدا عـن هـذا 

دا ال،ـاحلني ولرسـح نظـرا يرصا  اطرا   ذكر ال لف من أأههل وأأجـدا

ويكرا   هذا اجملاس ومان عل ه من مح د ا ،ـاس وزيـن الفعـاس   احلـاس 
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ــد س .  ــت (وكــذا   امل ــه  ) قل ــهل ديدن ــه وجع ذا دأأب اا ن ــا  عل  وهــذا ا 

نـه قـد يقـاس : العاييـة عرشـة  هيـاهم ويكـو  هل مـاهلم   يا  وهداكاا روا ينجر ا 

الناس يامي ن ييه من طلوع ونــيفوس أأجيفاء مهنا ت عة   التغايل   أأي من 

عي وحتق  ا   الناس   كرة ادلن ـا بـدأمجعهم   حـوم ميـدا  احلـرب .  . ق ا 

ا  ومن املعلوم ا   احلرب جساس يوم كل ويوم عل ـل ويـوم اكل واعل ـل ا 

من س  طريقة ال لف ال،اد وهو التغايـل عـن مـا النـاس ييـه . ومـن 

 عبد هللا ابخمرمه يقوس :  الكم الشس ا العارا اب  معر بن

 ايع   ل  ل  هللا عىل هللا  ذ الهو  

 اهم وشف ك ف يلقـو ــــــــ لهم   معان

 ومن موضع أ خر يقوس : 

 بن خب ت ا   بغ ت ادلهر مينحل درا

 مل من ا و  يامي  اضوا الناس مرا

ــ ما ذوا ييه ا ح مي   نه اـذ ييه لرساــــ

 ريض هللا عنه :  وقاس سس دان ع  بن ح ن العطاس

 ماتلكف ذو يطانه  اي كنيين ا تلكف

 يا     شهل همانه  اتشل احل د لرصم

  ل الك   م نه  ا حتلل حد بقلبل

ح أ خر الق، دة . وي،ل ا طاب يـامي سـسب  أأ  زبـدة العاييـة    ا 

اا عتــداس اســسامي   املــدألك واملرشــب  يفــ  ذكل حصــة اجل ــم    وهــذا 

ذا حب اسسامي   املعـامةل والنفقـة . قـاس تعـاح حكة وذيلها سا } واذليـن ا 

الفرقا    أأي  67] ال ية  أأنفقوا   لرسيوا و  يقرُتوا واك  بني ذكل قواما {
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الوسط وهو املراد ابا عتداس . ومن اي،دق معاملته وقوهل ويعهل بربه يقد 

دق خرســادلن ا وال خــرة ذكل هــو ا رســا  املبــني   قــاس تعــاح وهــو أأاــ

} ومن يتولك عىل هللا يهو ح سبه ا   هللا ابلغ أأمرا قـد جعـل هللا القائلني 

الطـ ق   يعنـد ذكل قـل تضـور قلـب مـع  3] ال يـة  للك يشء قدرا {

العمل ابجلوارح : ح سيب الرب من املربوبني   ح سيب ا ال  من اخمللـوقني 

  ح سيب الرازق من املـرزوقني   ح ـسيب اذلي هـو ح ـسيب ح ـسيب هللا 

ا هـو عل ــه و  هل ا  نعـم الوك ـل   نعـم املـوح ونعــم الن،ـاك   ح ـسيب هللا ا ا 

تولكت وهو رب العرش العظمي وامحلد   رب العاملني . وقاس عيف من قائل 

احلـج    78{ ] ال ية  واعت،موا اب  هو موامك ينعم املوح ونعم الن،اك} 

ح ـسيب هللا ونعـم اـباح لك يـوم :  ملوح ونعم الن،اك . ويـدأيت عنـداينعم ا

} الوك ل ) سسبعا أأوسسبعني مرة ( وكـذا م ـاء . ق يـدأيت ايل يـة قـوهل تعـاح 

لقد جاءمك رسوس مـن أأنف ـمك عيفيـيف عل ـه مـاعنمت حـريص علـ مك ابملـؤمنني 

} يـا   تولـوا يقـل التوبة   ويكرر قـوهل تعـاح  128] ال ية  رءوا رحمي {

ا هو عل ه تولكـت وهـو رب ال هل ا  ] ال يـة  عـرش العظـمي {ح سيب هللا ا ا 

ــة   ســسبع مــرادل . وأأســدأس هللا تعــاح اا ميــا  وال قــني والرضــا  129 التوب

والت لمي والتوييـ  ل،ـ ح الن ـادل   العـادادل والعبـادادل .  ـت الفائـدة 

 العظمي العائدة . 

وهذا رساا متضـمنة   الـغم عـىل الفهـم ومايرتتـب عل ـه . قـاس  

ال يـة . ومـن املعلـوم ا   يهـم اا ن ـا  مثـرة  {} ذكل مبلغهم من العي تعاح 

علمــه . ســس ل ســس دان عــ  ابــن أأيب طالــب كــرم هللا وهــه وقيــل هل هــل 
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خ،مك هللا سسبحانه وتعاح ب ء زايد عىل النـاس اي أأهـل البيـت ؟ يقـاس 

ا ا   اك  الفهم   القرأ   .   ا ا 

قوهل الفهم هذا لكمة دائرهتا واسـعة وذيلهـا سـاحب عـىل  ) قلت (

الفهم اسسامي   القرأ   وكذا الأحاديـأ الـواردة عنـه اـىل هللا عل ـه وسـي  

وعي مايغوص لغمو  أأرسار معان ه لقوهل اـىل هللا عل ـه وسـي ) أأوتيـت 

خت،ــارا (   ويهــم   عبــارادل أأرسار  ــم وأأخترصــ يل الــغم ا  جوامــع اللَكِ

لوب ال لمية العلوم النايعة   دينه ودن اا وأ خرته وذكل لأرابب اذلوق والق

مـن أأمــرا  الشــهوادل   ويهــم   لك يــرد مــن أأيــراد العبــاد مــن احلــارض 

والباد يامي ن ييـه مـن تفـاودل   طبـائعهم مـن طـالع وانزس وعـايل وسـايل 

ومن اهلمة العال ة وبني سفاسفها   أأي الأمور ادلنيئة وذكل بطري  الفراسـة 

تقوا يراسـة املـؤمن  نـه ينظـر بنـور هللا ( النوران ة . قاس عل ه ال  م ) ا  يا 

قاس بعضـهم : هـذا النظـر نـوع مـن الكشـف ولك عـي اي،ـحبه الكشـف 

 فاا عىل ااحبه . 

وذرة مــن الفهــم امل،ــحوب بنــور هللا أأيضــل مــن ســائر  ) قلــت (

الأعامس الظاهرة من ا ام وقيام لأ  ذكل اا يقذيـه هللا عـىل القلـوب مـن 

ائ ـة : أأنـوار أأذ  لهـا   خـيفائن الغ ـوب . قـاس اـاحب كتـاب احلـمك العط

الواوس وأأنـوار أأذ  لهـا   ادلخـوس   قـاس الشـارح : الأنـوار الـواردة عـىل 

القلوب من خيفائن الغ وب تنق م ا ح ق مني : أأنـوار أأذ  لهـا   الواـوس 

ــب  ــا   ادلخــوس ا ح  ــمي القل ــوار أأذ  له ــط   وأأن ــب يق ا ح كــاهر القل

قلـب لشـاهد العبـد معهـا نف ـه وسويدائه   يالأنوار الوااـةل ا ح كـاهر ال

وربه ودن اا وأ خرتـه   ييكـو  اترة مـع نف ـه واترة مـع ربـه وطـورا ل ـعأ 
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للعمل ل خرتـه وطـورا يعمـل   دن ـاا . والأنـوار ادلا ـةل ا ح  ـمي القلـب 

ا وجود هللا عيف وجل يذلكل ا ب سواا وايعبد  وسويدائه ايظهر ياها ا 

ايا .  ا ا    ص . قاس عل ه ال  م ) من أأ لـص وهنا يكو  اا   ) قلت (ا 

  أأربعني يوما تفجردل احلكة من يناب ع قلبه ( ومنبع احلمك مـن مثـرة كـرة 

 الفهم . 

سستطراد عـىل قولنـا : الفهـم   الأحاديـأ ا  لـواردة عنـه اـىل هللا ا 

ح أ خر العبارة   يقد أأهلمين هللا سسبحانه وتعـاح  عل ه وسي لغوص معاناها ا 

 هللا عل ه وسي وـا ص ـا بـه حيـاة ط بـة  بـل حيـاة الأبـد من دعواته اىل

م و ا ياليفم   ذا و  ق .   وذكل       ا غ وت من جوامع اللَكِ

ال، غة الأوح : اا كثار من قوهل : اييح ايقيـوم أأيح القلـوب حت ـا 

 وأأالا لنا الأعامس   ادلين وادلن ا . اباحا وم اء . 

ايم،لا الن ة أأالحنا بقلب سلمي . مائـة مـرة ال، غة الثان ة : اللهم 

. 

ال، غة الثالثة : اللهم ال عىل سس دان محمـد طـب القلـوب ودوااـا 

 وعايية الأبدا  وشفااا ونور الأب،ار وض ااا وعىل أ هل وحصبه وسي . 

وهذا الث   ال، غ اا يهمتـه مـن قـوهل اـىل هللا عل ـه  ) قلت ( 

ذا  الحت الا مج ع اجل د   أأوقاس سـائر وسي ) ا     اجل د مضغة ا 

اجل د   أأا وت القلب ( ويفهم أأ  ا ح اجلوارح   أأعامس ادلين وادلن ا 

العاجةل وال جةل عادة وعبادة   واحلقوق املتعلقة بينل وبني هللا   واحلقـوق 

ذا الا القلب الحت مج ع الأمور .   اليت بينل وبني عبادا   يا 
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سستطراد أأيضا عىل قولنا   : ويهـم لك يـرد مـن أأيـراد العبـاد . يـا م ا 

نظــردل مــن يقــوم عــىل قــدم اا ســستقامة قل ــل   وقــد يقــاس : أأكــرب كرامــه 

اا ســستقامه . وذكل يهمتــه مــن اــ غتني لثبــودل قــدمل عــىل اا ســستقامة   

ايك ن ستعني عىل أأمور ادلن ـا وادليـن  ايك نعبد وا  ال، غة الأوح أأ  تقوس : ا 

هدان  الرصاط امل ستقمي . ق تكل ال ية : } رصاط   ق تقوس ) مائة مرة ( ا 

اذلين أأنعمت علاهم من النبيني والشهداء وال،احلني وح ن أأول ـل رييقـا إ 

ذكل الفضل من هللا وهللا ذو الفضل العظمي { ال، غة الثان ة : اللهـم اـل 

ـك  ــا اــن ينرصـ ــم اجعلن ــ اث ( الله ــه وســي )   ــم اــل عل  عــىل محمــد الله

ــت ق ح أ خــر ادلعــاء املن ــوب يي ــستح  نرصــك يابح دمــه   مرضــاتل . ا 

 للحبيب ع  بن ح ن العطاس يعل ل به تفوز خباك ادلارين . 

من أأراد راحة ادلن ا وال خـرة وجيتنـب مـن عـذا ام لقـوهل  ) يائدة ( 

تفطار  13] ال ايدل  } ا   الأبرار لف  نعمي إ وا   الفدار لف  جحمي {تعاح  اا 

دلن ا لأهنم عىل هدى   والهدى نور والنور وجود   ا   الأبرار لف  نعمي   ا

والوجود هو هللا   وا   الفدار لف  حجمي لأهنـم   ضـ س والضـ س كلمـة 

حياء هللا والأولو  ت اة هللا . قوهل : وليس مـن  والظلامدل عدم   ييح وا اب 

حياء هللا لن حياته ت اة هللا يا   وجودن عدم كعدهمم وا    اكنت حياته اب 

} من معل ااحلا من ذكر أأوأأنو وهـو   الظاهر   نعمة . قاس تعاح  اكنوا

} ولنذ يقهنم النحل    وقاس تعاح  97] ال ية  مؤمن يلنح ينه حياة ط بة {

ــو  { ــم يرجع ــرب لعله ــذاب الأك ــذاب الأدىن دو  الع ــن الع ــة  م  21] ال ي

ال ددة   روي عن موىس عل ه ال ـ م انـه قـاس : ايرب    لقـت  لقـا 

زرع ايمــوىس زرعــا ق عنــد ح،ــادا نــ   ق تــد لهم النــار ؟ يقــاس هللا : ا 
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احلب الط ب و ذا واترك ماخر  اـا انفـع ييـه   يقـاس قـد يعلـت ايرب 

وأأ ذدل الط ب وتركت ماانفع ييه   قاس تعاح : وهو كـذكل يـا م أأد ـل 

 و ـذا يـاعترب   العبـاد لأ  العمـل ال،ـاد ) قلـت (النار اا انفـع ييـه . 

 عنوا  ال عادة وضدا بضدا يايهم مارمق تغمن . 

واباةل ومن الراحة   ادلن ا اسسامي من هؤاء اذلين انفع هلـم بـدأ  

نراقــب املــوح ون ــستدأنس بــذكر هللا يــا   النــاس أأجنــاس وابــد أأ  يكــو  

العاقل هل يراسة وذكل بدأ  خياطب الك عىل قدر عقهل ووسع املعريـة دليـه 

وتظن أأ  هل معرية وعقل يدرك أأرسار املعام يتحد ه وـا يروا حتد ه ب ء 

ليس هو أأههل يا   املرء عدو ماههل يي،اك عندا احللو واملر واهي رة وااـرة 

واجلوهرة بعرة ) عىل حد سوى ( وذكل اسسامي العشاكة   يكـن عـىل أأشـد 

احلذارة   التحد  وا ايعين   كذكل أأ  تكو  كل مزيان ة بدأ  تعامل لك 

 احد وا تكو  منـيفلتل عندا وتيفنه وزيانه وتكيل وكياهل . و 

لك كتاب ورسا   أأوهل وهو اا  يتتاح به عـىل ح ـب  ) يائدة ( 

مرء مانوى .  منا للك ا   ) قلـت (الباعأ وقوة الن ة   يا   الأعامس ابلن ادل وا 

وقد تدأملت وأأمعنت النظر وحتققت بعد التفكر والتدقي  أأ  مج ـع أأورادي 

يح وم ااي وجددل  ،ةل أأوائهل وهو قوس سس دان احلبيب ع  بن   ابا

 ح ن العطاس حيأ يقوس شعرًا : 

 ـمن رحميــــبديت حني أأبديت ياها ب م رحـ

 ح سيب كفأ ماهل كفأ ا مسه شفا ال م ال ممي

ح قـــوهل ريض هللا عنـــه :   ح أ خـــرا . وذكل   بعـــ  أأورادي ا  ا 

نـل عـىل لك يشء  قـدير ايرمحـن ايرحـمي . ا ح وانفحين منل بنفحـة  ـاك ا 
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} ربنا أ تنا   ادلن ا ح سنة و  ال خرة ح سنة وقنا عذاب النار قوهل : تعاح 

ــة  { ــوايت  201] ال ي ــائر دع ــاليب   س ـع  ومط ــذا   توـ ــرة   وك البق

ومناجايت وجددل  ،هل بعد الوضوء وا ة ركعتني بنية التوبة وشـكرا   

ــب  ــاء املرت ــو ادلع ــاك وأأعظمــه ماجــاء   الف،ــوس   وبعــد ال ــ م أأتل هن

ل س دان ع  زين العابدين ملـاروي أأنـه نقلهـا مـن اللـوح احملفـوظ وذكل مـن 

قوهل ريض هللا عنه : اللهم وأ نس وحشتنا بطاعتل ايمؤنس الفـرد احلـاكا  

ح أ خر الف،وس . ييالها من عط ـة مـا أأجيفلهـا ومنحـة مـا    همامه القفار . ا 

أأواان من النعامء وعلمنـا مـن ال ايدل والأسـامء   أأمشلها   يامحلد   عىل ما 

اللهم اجعلنـا علاهـا مـن الشـاكرين وأ خـر دعـواان أأ  امحلـد  رب العـاملني   

واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت ـلامي كثـاكا وامحلـد   

 رب العاملني . 

تــها هذا الرساا ياها عبارة مـن احلـمك   ييلـيفم عـىل لك عاقـل قرأ ء 

نه الكم انيع جدا جدا يعل ل  ا يا هنا متضمنة   ذكـر معظـم  والعمل  ا يا 

ــو مــا أأوردا  ــب وادليــع ه ــوداد   وأأمجعهــا للدل ــسامي لأرابب ال الأوراد اس

احلبيــب أأيب احل ــن عــ  بــن ح ــن العطــاس عنــد قــوهل ريض هللا عنــه 

 ونفعنا به : 

 ني أأبديت ياها ب م رحـمن رحمي ــــبد يت ح

 أ ماهل كفأ ا مسه شفا ال م ال ممي ح سيب كف

) قلت ( وبيـت الق،ـ دة هـو قـوهل : ح ـسيب كفـأ مـاهل كفـأ ا ح 

 أ خرا . ق قاس ريض هللا عنه : 

 ىل هللا عىل طاسني مميــــوامحلد للباري وا
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 ـد هللا القدطـــــــوبعد ايطالب جناتل وحــ               

ا أأنت والهادي رس هل ا    ـتقميوهل ت ــــقل ا ا 

 ـيفطــــــذا لكمة التوحيد ياليفهما وقدها كل ل               

 ميـــت العروة الو قأ اليت ماقط يف،مها ي،

 يفطـــــــــواطلب معانـاها وحققها وكن ياها ع               

 ميـــــــــتلقا  ا عقد العوائد والفــوائد جمي م

 رص عىل مك من خ،ميتعي وت تبرص وت تن               

 ميــــــــــهللا قل ق أأسستقم ارب غـــاكا اي يه

ق تقوس : هللا هللا ريب ا أأاك به شيئا ) سسبع مرادل ( ق ترشـع  

يتتحهــا ريض هللا عنــه  نــه قــد ا    وردا العرشــة الأذاكر مرشــقة الأنــوار يا 

ــتا ريض هللا يت ــة مــرة ( وا  ــرحمي  ) مائ ــرمحن ال ــه  بقــوهل : ب ــم هللا ال عن

منــا لك  ابل، ــمةل والرســ هنــا   عــي ذكل مــن علمــه وهــهل مــن هــهل   وا 

} ومن لرشـك اب  ينأمنـا َخـرح بتقديرا  ياخمللص ماهو املرشك . قاس تعاح 

 31] ال يـة  من ال امء يتخطفه الطاك أأو هتوي به الرحي   م   حس   {

سـاكة الغـراب  احلج   أأي بع د   وهذا اذلي ت م ه العامة : ) ي   ل اك

 ( والغراب يعين به الغراب الأسود .          

جهتـادك يـامي  ق نورد هنا عبـارة مـن احلـمك قـوهل ريض هللا عنـه : ا 

نطامس الب،ـاكة منـل . قـاس  مضن كل وتق،اكك يامي طلبه منل دل ل عىل ا 

الشارح : املضـمو  للعبـد هـو رزقـه . ق قـاس : ال ـعو  يـامي ايـدرك ا ا 

اجليفاء املويـور وال ـع  املشـكور والتدـارة الـيت اتبـور . قـاس ابل ع  من 

براهمي ا واص لكمتني : اتتلكف يامي ُكفيت واتض ع ما اسستكفيت . مفـن  ا 
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قام  ذا الأمر عىل ماينبغ  هل ابلوجـه اذلي ذكـرانا مـن اا جهتـاد   الأمـر 

وأأاق  املطلوب منه وتفرحي القلب ابلأمر املضمو  هل يقد أأنفذ بـه ب،ـاكته

نور احل    قلبه وح،ـل .ايـة املطلـوب   ومـن عكـس هـذا الأمـر يهـو 

ح العاقبة والعاقبة للمتقني .  منا ينظر ا   مطموس الب،اكة . يناكر القلب ا 

وقد وقفت عىل عبارة من كتاب تقريب الواوس ل س دان امحـد بـن 

ذا أأا  ا ا  قت زيين دح   يقوس ريض هللا عنه : وا أأ  الع نني ايبرصا  ا 

ذا أأاق عل ه نور  ا ا  الناكا    أأي الشمس والقمر كذكل القلب ا يبرص ا 

التوييــ  أأوماهــذا معنــاا لأم حويــت مضــمونه . اللهــم نــور قلوبنــا وقوالبنــا 

ــا  وكــواهران وبواطننــا واجعــل ا رساران  ــاك مــن ع ن تنــا واجعــل ع ن تن

وتيفك ـة   الشـمس   9] ال يـة } قـد أأيلـا مـن زاكهـا {ااحلة . قاس تعـاح 

} هللا نـور ال ـموادل والأر  ماـل القلب ا ااق نور العريا  . قاس تعاح 

]  نورا لش ة ييه م،باح امل،باح   زجاجة اليفجاجة كأهنا كوكـب دري {

هنـا مـن تقـوى النور   . وقاس تعاح  35ال ية  } ومـن يعظـم شـعائر هللا يا 

ين أ منـوا ا   تتقـوا هللا } ايأأهيا اذلاحلج   وقاس تعاح  32] ال ية  القلوب {

الأنفاس   أأي نورا   القلب يفرق بني احلـ   29] ال ية  جيعل لمك يرقاان {

والباطل   وا طاء وال،واب والنور والظلمة   وعىل هذا يقـس   سـائر 

العبادادل . اللهم نور قلوبنا بنور العريا  حىت نكو  أأهـ  لأداء حقوقـل   

هنــاظ العيفمــة ابلنشــاط للعمــل  وأأعنــا عــىل حت ــني الن ــة وتنـــيفيه الطويــة وا 

ــة    ــب وخط   ــا لك ذن ــر لن ــة وتغف ــا أأيضــل العط  ال،ــاد   حــىت تعط ن

قباس  واجعلنا ان يرغب   ا اك كل ويكرث اذلكر والشكر كل ول رتحي ابا 

 عل ل ويلتذ وناجاتل ويرغب   ا اك ايويل لك  اك . 
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ب   ميادين الأغ ار و  كتاب احلمك : الفكر رسا  القل ) يائدة ( 

. و  ن خة :   ميادين اا عتبار . قاس الشـارح : قـاس اا مـام أأبـو القـا  

ذا سـي  القشاكي : التفكر نعت لك طالب ومثرته الواوس برشط العي   يـا 

من الشـوائب ورد اـاحبه عـىل مناهـل التحقيـ    ق يكـر اليفاهـدين   

لفكر زهدا ياهـا   ويكـر العـاريني يناء ادلن ا وقةل ويااا لط  ا يزيدادو  اب

  مج ل الثواب يـزيدادو  نشـاطا عل ـه ورغبـة ييـه   ويكـر العـاريني   

ــد :  ــاس اجلن  ــاح . وق ــة للخــال  ســسبحانه وتع ــزيدادو   ب ــنعامء ي ال اء وال

أأاا اجملالس وأأع ها اجللوس مع الفكر   ميـدا  التوحيـد . وقـاس ابـن 

 ين يكرا . اد  مي ا يد ل  عيفا ل اء : ماانتفع القلب ب ء ماعط

ومن جماري الفكر التفكر   حراكدل العباد مـن احلـارض  ) يائدة ( 

 والباد وما بدأأا الباري   ال ئنادل . شعرًا : 

 تدس عىل أأنه واحد  و  لك يشء هل أ ية 

 ومن هنا يقوس احلبيب ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه : 

 ن الكو  ذي ابلعدائب م  م  تعجبت ايانس حد العجب

 اك امل را كثاك احل ا ـــــــــــكا  كثاك امل اوي كثاك الطرب

 وقاس الشس ا معر ابخمرمه ريض هللا عنه شعرًا : 

 لب منل ايذي تعجب  وماذا لب اي اهل ودي

 لبـــعىل ك ف ماشـاء تق  داـــــتعجب  والأكوا  بـي

ذا كنت  تبغا ال  مــــ  دأدبـــــــب تـدأدب تـتـدأد  ها 

واباةل : مااك    يهو مت،ل   ومااك  لغاك هللا منف،ـل . شـعرًا 

 : 
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 ولك نعمي ا ــاا زائل  أأا لك يشء ما   هللا ابطل

وقــل ح ــسيب هللا وكفــأ   مســع هللا ملــن دعــا   لــيس ورى علمــه  

بل  منهتيأ   واورى منهتيأ علمه عي   واورى منهتيأ رمحته كل وعنايته

رمحة وعناية   سسبحانل ما أأحلمل   وتـايل مـا أأعلمـل وعـىل يـر  مـا 

 أأقدرك   أأنت  قيت ورجااي   ياجعل ح ن كين بل دوااي .

ــل ابلبيــت ال ــاب  : أأالك يشء   ــه وســي ي ث واك  اــىل هللا عل 

ح أ خرا . واشل أأ  ييه رس يطلع عل ه من هل رسيرة  ما   هللا ابطل . ا 

ل ـه مـا ا بتنـاا    وهل مادةمناكة  ذا أأض ف ا  ح القلب قوي التدأ اك واسسامي ا  ا 

بعدا ا ح قوهل : واجعل ح ن كين بل دوااي . يقمـني أأ  يكـو  اـاحبه 

  سـعة ودعـة وراحــة   و  ـ حياتــه حيـاة ط بــة   واحل ـاة الط بــة ت 

 القناعة   قاس سس دان احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد : 

 فاما   القناعة كنـيف ليس ابل

ا   ــة ال ــء ا  ــرا حقيق ــل ايع ــوم ب ــوس : لك منطــوق هل مفه ق أأق

بضــدا   ملــا اكنــت احل ــاة الط بــة   القناعــة   وضــد القناعــة الطمــع وهــو 

امل مأ أأاباملهاكل يا   حـروا الطمـع لكهـا جمويـة  ) ط م ع (  ومـن هنـا 

يقوس لقام  احلكمي : ااحب الطمع الشـسبع . وأأمـا املقـام  وس مادتـه مـن 

نور وضد النور الظلمة   ومن الظلمة الق اوة   القلب . ومـن هنـا يقـوس 

 ابن رس     اليفبد : 

 من ربنا الرحمي قلب قاِس   وا   من أأبعد قلوب الناس
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يايكر وأأمعن   النظر يمين تعااا ت ي من اا و.درا   وانظـر 

اما   حراكتنـا بعني الب،اكة تبا  كل احلقيقة   وهللا يتواان  داا و امان تـ

ل ه   أ مني اللهم أ مني .   وما توهنا ا 

ومن ع مة ق اوة القلب مجـود العـني واـ بة القلـب .  ) قلت ( 

عي أأهيا الفطـني ذي القلـب ال ـلمي ا   الشـس طا  اللعـني أأوس مايـد ل  ق ا 

عىل أأواد ال ـادة اب ،ـوص ينشـف لـب القلـب بـيفواس نـورا ودسـومته 

بة يامي اكنـوا عل ـه أ ابئـه وأأجـدادا وسـلفه ال،ـاد ورطوبته ل   يكو  هل رغ 

غواء عا  يقـوس :  ذا   ل ستطع الشس طا  عىل ا  نه يقاس : ا  يهذا هو ق،دا  يا 

ذا ح،ـل مق،ـودا حرمـه ا ـاك لكـه    ولو ابيكـو  الويـا   أأوادك . ق ا 

} ق ق ت قلوبمك من بعد ذكل يهي  وذكل هو ا رسا  املبني   قاس تعاح 

البقــرة   حف نئــذ يكــو  أأســاك هــواا  74] ال يــة  أأشــد ق ــوة {اكحلدــارة أأو 

وماتشسهت ه نف ه من مدألك ومرشب ومهة مق،ورة   مجـع حطـام ادلن ـا   

هنم اكلأنعام بل ن أأضل س،ي   بل   يقظته ومنامه ل سبا   أأودية ادلن ا ا 

 . قاس الشاعر : 

 املبرص  اورة الرجل ال م ع   أأبين ا   من الرجـاس بـهمية       

ذا أأايب بدينه    يب،  يطن بلك م، بة   مــاهل        ــرـــــوا 

وهذا الع مادل تكف  اللبيب الفطـن   يـا   مـن اك     ) قلت ( 

كلمة ايبرص واهيتدي ومي  معرا   معأ وخيبط خبط عشـوى . وأأمـا 

املقام الأوس يهو تر ليس هل ساحل   وااحبه عىل سـ،يل الهـدى رايـل . 

 ح هذا العا  قاس سس دان ع  ابن أأيب طالب كرم هللا وهه شعرًا : وا  

نطوى العا  الأكرب  أأحت ب أأنل جرم اغاك  وييل ا 
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 عرــــودائل منل وماتشــ  ـرـــــدوائل ييل وماتب،

 وريض هللا عن سس دان عبدالرمحن بن عبدهللا بلفقيه حيأ يقوس : 

 تعـلوا عىل لك درةودرهتا   يياض عة الأعامر    سسهبل  

 } ن ـوا هللا ين ـساهم {قاس تعاح   أأرابب الغفةل ومن صـا صـون 

]  } ومن يعش عن ذكرالرمحن نقي  هل شس طاان يهو هل قـرين {وقاس تعاح 

} كتب عل ه أأنـه اليفخرا   حف نئذ يتواا الشس طا    قاس تعـاح  36ال ية 

نه يضـهل وهيديـه ا ح عـذاب ال ـعاك { احلـج   قـاس  4] ال يـة  من تواا يا 

بعضهم : ومن اك  واي  أأمـرا د ـل   سـويداء قلبـه ييبقـأ اذلكـر وسـائر 

طاعاته   حوايش قلبه يقط و  جياوز ذكل   يعنـد ذكل يتلـو    سـاعة 

قباس وساعة اا دابر ا   اك     بة املوح أأوأأحـد مـن ارابب ال،ـ ح .  اا 

طمدأ  به } ومن الناس من يعبد هللا عىل حر قاس تعاح  ا يا   أأاابه  اك ا 

نقلب عىل وهه خرس ادلن ا وال خرة ذكل هـو ا رسـا   وا   أأاابته يتنة ا 

احلـج   قـاس بعـ  احلكـامء : أأضـعف الأحـواس حـاا  11] ال يـة  املبني {

ح أأ  تنتقــل ا ح مــاترجو ييــه راحــة   وأأضــعف النــاس مــن  لــيفدل ياهــا ا 

ح ـن العطـاس   ضعف عند رسا . وعبارة القرطـاس ل ـس دان عـ  بـن 

ح أأ  قـاس ريض هللا عنـه ا   أأمـر الوايـة مبنـاا عـىل  سس اق ذكـر الـويل ا 

 الغمو  والكامت  . ومن هنا يقوس الوادل علوي : 

 والفقر والفاقة واا ي س  و الرسومـــطريقـة  الأك اس  

 اســـوطعموا الـذا و الب  اربوا عىل احملنه وكرث الض وم

ا قـد واا مسعته من الكم ا لوادل رمحه هللا يقوس : ايكـو  اـو  ا 

ا قد قطبوا .   افوا   وايكو  قطب ا 
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ق نرجــع ا ح عبــارة القرطــاس : قــاس ابــن عبــاد : ادل ــل عــىل هللا  

سواا واواوس بغاكا وكذكل أأول ائه   ق قـاس : وملـا اك  الواـوس ا ح هللا 

ا ابلعناية وا ،وا ة ول ستح ل أأ  يكو   ب ،ٍب أأوطلـب تعاح ايكو  ا 

اك  أأول ائه اخمل،واو  ابلقرب منـه كـذكل   ق قـاس   بعـ  اا شـارادل 

ومن  ) قلت (عنه سسبحانه وتعاح ) أأول ااي حتت قبايب ايعلمهم .اكي ( . 

سستح نت بدأ  أأ ثل واورد عن الشس ا عبد الهادي ال ـودي حيـأ  هنا ا 

 يقوس : 

ذا شئمت حت،ل  ـلــــيدأنمت   الأاوس أأجل أأا  يل املـرام ا 

 يباا ح ا  جودوا اي كرام  بمك اعب الأمور يعود سه 

 يكيف نيفيل سوحمك يضام   ـــــيليس سوالو للجود أأهـ

وملا أأم رأأيت القلوب قد أأعرضت عـن ر ـا وحبـة ادلن ـا  ) قلت ( 

يهم   تـر الظلـامدل   بـل كلـامدل بعضـها يـوق بعـ  يغشـاا مـن يوقهـا 

ا ـ ص وا ـرو  مـن تـ  الظلـامدل   قـاس حساب كلـامدل يـدأين يكـو  

 } هللا ويل اذلين أ منوا خيرهم من الظلامدل ا ح النور واذلين كفروا {تعاح 

} أأول ــاام الطــاغودل خيرجــوهنم مــن النــور ا ح الظلــامدل أأول ــل  بــنعم هللا

أأي دامئـا   تعـب ون،ـب وعـذاب اسـسامي   ادلن ـا قبـل  أأحصاب النـار {

البقـرة    مـاداموا   جسـن ادلن ـا  257] ال ية و  { } ن ياها  ادلال خرة 

و بهتا   حف نئذ أأنظر وحتق  ودقـ    حـراكدل العبـاد اسـسامي   الأقـرابء 

 يض  عن البعداء   وس م عىل عبادا اذلين ااطفأ . 

فـاذ ال ـلوة   ا لـوة مـن  ) يائدة (  وت عـربة وتـذكرة ملـن أأراد ا 

 عد   قاس اا مام الغيفايل ريض هللا عنه : كدورادل الأقارب يض  عن الأاب
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 واحذر اديقل أألف مرة  ـرةــــــا حذر عدوك مــ

نقلب ال،ـدي   ــرةــــــــي   أأعرا ابملض  يلروا  ا 

ل ـل أأخيـل أأم اـديقل ؟  قاس بعضهم لعـارا اب  : َمـن أأحـب ا 

ذااك  اديق  . وقاس اا مام الشايع  ريض هللا عنه شعرًا :   قاس أأيخ ا 

 ـيفنهـــــوما وزنل به ي    من وزنل وا وزنلز 

لـي ل ل يرح ا   ومن جفاك ي،د عنه  هـــمن جا ا 

ذ  وهنه  هـــــمن كن أأنل  دونــ  ياترك هواا ا 

ــ وارجع ا ح رب العـ  ــ يلك  ما يدأت ل مـ   بادــ  نهــ

يهذا عربة وايلها من عربة عىل س،يل اا عتبار . وتعجبت من عاقـل 

دلن ـا يقـد جربـت وحتققـت ودققـت بـدأدق دقيـ  أأ  لك يطلب راحـة   ا

ااحب ت،حبه ي زم ماتتـنـيفس هل وتكو  طـوع أأمـرا عـىل هـدى أأوجـور 

أأوا ح أأوخراب   وفايه خيفة احلرب ال ـي   يـا   اك  وابـد يالراحـة 

  سعة املاس وا لوة واا سستغناء عن الناس القريب مهنم والبع ـد والشـام 

اا ســـستغراق ابلتعلـــ  اب  واتلتفـــت ا ح ماســـواا واحلبيـــب همـــام اك    و 

ا منه سسبحانه وتعاح . شعرًا :  ايا واتر  ا  ا ا   واتعبد ا 

 أأ   تذي من أأحد ريدا0000  حرام عىل من وحد هللا وأأيردا

} لقـد جـاءمك رسـوس ق حتق  واتضمنته هذا ال ية وت قوهل تعـاح  

ح أ خر ال ية . يهـذا ت ال  من أأنف مك { } يـا   غن ـة . وتدأمـل قـوهل تعـاح ا 

التوبـة   يهـو سـسبحانه  129 – 128] ال ايدل تولوا يقـل ح ـسيب هللا { 

وتعاح اكييه ما أأمهه اـادقا اك  أأواكذاب يهـذا النعمـة البـاردة والكنــيف اذلي 

ا وتعلقت ييه الكل ـب  ايفىن . ق  ذ قاعدة : لك من اك    قيد احل اة ا 
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جترا ا ح ماايرض ه من أأمور دينه ودن اا مـن  مال شوكة ال عدا  واحلباس

ا ااحب القلب ال ـلمي  ذا جادل حسابة عوددل أأخرى ا  أأنواع الفنت واحملن ا 

نه   عايية . واباةل ينأ  العبد   قيد احل ـاة   سـفينة   تـر القـدر  يا 

يا   أأجريهتا   تر ال،فا وَ لحفت الكو  وراك يدأنت عبـدهللا حقـا   يـا   

ذا عـر  عل ـل يشء مـن هذا ادلن  ا دار حفـا وجفـا مـن لك جانـب   يـا 

العــوار  يااــفا و ــذ ا ح جانــب مــن الأهــل والأقــارب و ــل ســفينتل 

 جتري   شامس أأو  أأزيب . قاس الشس ا معر ابخمرمه : 

ذا جاد ربل وأأعـ  ربــــ ذوا مابدا من عطا ال  طأــــــا 

 وى هبترى النود ايهل اله  ـهــــــــطربه وتيـبعىل ذا 

ذا هبت احلــ  ا   شـــامس وأأزيبـــــــــــــ   ايه أأرصواا 

 مع الرحي    البحر ت حب  امــــو لوا  ج ب املغـ

 ذ هبـــــوساكوا عىل لك م  ا ح حيأ ما هللا هداهـا

 ـراكب وت حبــــــــجت  ابمل  ـايضـــــمع القدرة ا   املق

 ا أأوخبــا ا   تدأهللا   دعوه  وها مـع هللا ـــــدعوها دع

ذا اك  اي قـ  من راد يغضب ييغضبــــيـ  وم رايضــــــا 

ذا اك  رايض  علي  ــ ا   دان املـدح وال بــــسوا عن  ـناـــ

ــ رض نا تكه رضــ  ــ ا ح ج    ناـــــ  ـــنه أأوانر تلهبـــــــ

 ــذ وأأط بـــــــيهو عنـدان ل  ـا به هللا وراداــــوما  ج

بــــــــــــوبعحد تكه  وقــ  ه وأأشقأـــتك قد أأسعد  ـرح

ــ عىل ذا بىن لك مبـ   ـربــــــــيهل مابىن هللا خيــ  ناـــــ

ل ه ا  نهتيأ الأم  هــــــــــتعاح تعاح جـــ ل  ـر واطنبــــا 
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الفكر رسا  القلب من الظلمـة   وقالـت العـرب : رأأس  ) يائدة (

ذا املقاا الك لرشب مهنـا مرشـب . ومفهـويم يفكر  اك من ماس يمثر . وه

ذا جاس الفكر   أأعامس ال خـرة يـذاك  ياها ملا اك  الفكر من أأعامس القلب يا 

} أأيضل من يعل الطاعادل عىل سـائر أأنواعهـا . وك ـف ا وقـد قـاس تعـاح 

اذلين يذكرو  هللا قياما وقعودا وعىل جنو م ويتفكرو     ل  ال موادل 

  . هذا   أأمور ال خرة  ااـة   وأأمـا الفكـر    191 ] ال ية والأر  {

جتناب مايوجب ي ادها لقوهل تعـاح  هياها من نفع وا  ا ح نف ه وماجيلب ا 

وذكل أأ  ت ستعد ابملزيا     } قد أأيلا من زاكها إوقد  اب من دساها {

خـت ا الطبـائع   ق  لك ما تقدم عل ه أأوتنظرا ابلعني الب،ـاكة مـن أأنـواع ا 

خـت ا تيف  نف ل  ح الغاك يامي ن ييـه مـن ا  وأأه  وأأوادك ق تن سهبم ا 

ذا رسحـت النظـر   هـذا  طبائعهم بني الوادل والودل واليفو  واليفوجة   يـا 

ذا كنــت   معــيفس مــن  ــا  اجملــاس تــرى لبــًا   ترصــيف هللا   عبــادا   ي

تشستيت الباس يامي الناس ييه يامحد هللا واشكرا عىل ما أأقامل هللا عل ـه . 

 س احلبيب ع  بن ح ن العطاس شعرًا :قا

 غيفتل شوكة وبه طعنه من ال مهري

 هو ابلرثى وانت انزس دوحة املشرتي

ذا علمت أأ  أأحدا مبت  بفنت كاهر أأوابطن ي ثل بقوهل تعاح  } يا 

ب م هللا الرمحن الرحمي إ أأ  إ أأح ب الناس أأ  يرتكوا أأ  يقولوا أ منا ون 

روم   يقل بىل وهللا   بل لك مـؤمن معـر  ال 2-1] ال ايدل  ايفتنو  {

ــةل أأوَعــ ةل . يــاعترب  ــذا  للفــنت   واملــؤمن هل  ــ   ع مــادل : ِعــةل  أأوِق
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املواع  تكو  راشدا مـن أأمـرك . اللهـم زدم علـام وحلـام ويهـام أ مـني اللهـم 

 أ مني . 

هذا الرساا ت مأ : النداة من لك لدأة   دن اا وأأخـراا  ) يائدة ( 

اعة اا سسهت س من أأب ادل الوادل علـوي بـن عبـد هللا بـن طالـب   ونقدم بر 

 يقوس : 

 اميل لرشب اب هام  قاس الفىت العطاس ايمن ارب  

 ـامـــــــــــال،ربعقباا الأمــ  ال،رب ييه النرص اياهل الفكر  

قوهل : ال،رب عقباا الأمام   أأي من تدأىن وارب ورد أأمـرا ا ح مـن 

ل ه ت، ذا هل الأمر وا  اك الأمور   يقد أأمرم بذكل الوادل رمحـه هللا بقـوهل : ا 

أأحيفبل أأمر أأوحاس يلذلي أأوا ل بـه : ح ـسيب هللا ونعـم الوك ـل ) سـسبعا 

أأوسسبعني ( وح ب ماميكنل اتقابهل وقتضاا   احلاس مك ما تدأنيت ييكـو  

عــي أأهيــا  ح أ خرالواــ ة . ق ا  كل منــه وييــه مــن مــواك كهــاك ون،ــاك . ا 

حللمي ذي القلـب ال ـلمي واعـي معلومـل ا   هـذا اليفمـا  منطـوي الواقف ا

ا من جر ا أأورأ ها ابلعـني    ا ،ـةل عىل خ،لتني م، بتني ايطلع علاها ا 

نــه يرجــع مك ــور اجلنــاحني  الأوح : ملــن ت،ــدا   ا اــ ح ذادل البــني يا 

ت أ اجيملونه اسسامي من طبعه  مي  بل عىل قلبه الرا  ياكجـع   ندامـة 

رســة وخ ــارة وديــن   ت ــديد حــاهلم بعــد التعــب كامجربنــاا ورأأينــاا وح 

ابلعني كام ح،ل عىل بع  اا خوا  . اللهـم أأسـرتان ب ـرتك اا ـل . قـاس 

 سس دان ع  بن ح ن العطاس شعرًا : 

 ايااح شف لك من َ لحط   اه  اس
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ت،ف  ذا ال،ـفة يـرارك مـن الأسـد .  :  ا ،ـةل الثان ـةيفر ان ا 

ــار مام كه ــار ا  ــواع  واا عتب ــن امل ــه م ــا جتمع ــة وم ــد ادليني ــن الفوائ ــل م ع

والن،ــاحئ الــواردة عــن ال ــلف ال،ــاد الــيت ت اكدلرر واجلــواهر والــل يل 

وال اقودل ي تبذس ذكل هلم لأ  لكهم أأوالغالب مهنم ق،ـدن ومههـم   مجـع 

احلطــام ا.ــاك   ون اذليــن تو.لــوا   العلــوم العرصــية ُلبلــوا عــىل طبــائع 

تناسب ومااكنوا عل ه ال ابقني من العلوم والأعامس واا   ص لأهنـم رأأوا ات 

أأنف هم وف لت هلم نفوسهم أأهنم أأعقل وأأعـرا وأأيضـل وأأاا وأأنبـل اـا 

اكنوا عل ه أ ابام وأأجدادن وكـذا اـا ينقـل عـهنم   يهبـذا أأوقعـهتم   داه ـة 

مفــن يعــر   ادله ــا بــدعوان ابملعريــة والفهــم والعــي يضــ  عــن عــواهمم  

ا نف ــه ي ــوا ل ــستقلونه ويقولــو  هــذا  كهــار بضــاعته  يــ  يلــومنح ا  اب 

بضاعة ياسدة اكسدة ي ل وهما لأحد من أأهل هذا اليفما  لأهنا قـد طـوي 

ب اطها وقد مو وقته   مفن أأراد أأ  ل فه نف ه يل طمع يامي امطمع ييـه 

كهار علوم ال ابقني ومااكنوا عل ه من  امد ا ،ا س ومح د الفعـاس وذكل اب 

نه دلهيـم مـن احملـاس بـل وايقـا حفـ  نف ـيا   لس   ياحلـذر ق احلـذر بـل ا 

عــي معلومــل يهــي   وعرضــل و ــذا يــاليفم ت ــي وتغــمن   ذا و  ق . ق ا 

نـل اتطمـع بـدأ  أأحـدا يوايـ  عـىل طبعـل  قاعدة وع  علاهـا ابلنواجـذ ا 

خوانـل ا بنـل يضـ  عـن ا  لأشـقاء وي مئ عـىل مـا   مطال بـل ولـو اك  ا 

يض  عن البعداء ان أأحصبتـه   يـ زم أأ  تراع ـه عـىل طبعـه يعنـد ذكل 

يكو  كل منه بع  موايقة وم مئة يـا   الك يعمـل برأأيـه وماجبـل عل ـه . 

اا رساء   أأي عقـهل .  84] ال ية  } قل لك يعمل عىل شالكته {قاس تعاح 

 ومن هنا يقوس سس دان ع  بن العطاس شعرًا : 
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 ومـــــــــت احملبـــني   يا   تقاايت نفق

 .اك رس وااطرب واكرث عىل نف ل اللوم

 ومــــــماتشوا العرب .ارا بغارا كام القـ

ذا أأرددل الراحـة يعل ـل ابلعـيفا عـن النـاس  ح أ خر الق،ـ دة . وا  ا 

  ا لوة يا هنا سلوة و ا ت ي من لك أأذوة واتلتفت ا ح حراكدل العباد   

ب والقالــب والفــؤاد   يكــن وحيــد يريــد يــا   ذكل يــور  تشــستيت القلــ

واشــستغل بنف ــل وامعــر وقتــل قبــل النفــاد وقــل عنــد اــباح لك يــوم : 

أأابحت مايل مراد   سسبحا  من أأقام العباد يامي أأراد وهل املراد يـامي يريـد . 

 قاس الوادل علوي رمحه هللا شعرًا : 

 حتت املشيئة هكذا حمك العب د

العباد بعني احلقيقة ابعـني الرشـيعة وقاس بع  العاريني : انظر ا ح  

واــا يناســب هــذا هــو مــاورد عــن ســس دان معــر بــن ســقاا  ) قلــت (. 

ال قاا عىل س،يل الت ل ة   قاس ريض هللا عنه   خطبة كتابه امل مأ 

) تفرحي القلوب وتفرجي الكروب ( يلام رأأيت هـذا اليفمـا  كثـاك احلـداث    

الغموم   وحىت ق ت مهنم القلـوب قد توالت عىل أأههل اهلموم   وغشيهتم 

  وتوالت علـاهم الكـروب   وأأقبلـوا عـىل مـايفىن   وأأعرضـوا عـن مـايبقأ 

وغفلوا وأأعرضوا عن معامةل هللا وأأدبروا عن ابب هللا   يغرقت العامـة   

تار الأكدار   وحاردل ا ااة   ميادين اا ستب،ار   يلك حار مـع مـن 

تار اهلمـوم وغفـل عـن معـامةل احلـ  حار   ودار مع من دار   وغرق   

ــستائر    ــن رويح ال  ــل ع ــائر وأأزي ــيب ب،ش ــت أأ  أأبرشــ قل ــوم   يرأأي القي

ح قلــيب  وأأت ــىل ابملكــوح  عــن الأكــوا    وأأنظــر ا ح ماســسب  واك    وأأيــرح
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وأأزيل مه  وكريب ابلنظر ا ح ال واب    واا رتقاء من ال،ور ا ح احلقائ    

الفـرح واا اـطفاء   وحت،ـل الأيـراح يعىس أأ  أأمش ن سمي الأنس وال،فا و 

 وتيفوس الأتراح . 

ق فمت خبا ة ياها تشـوي  لطلـب عـامرة الوقـت ابلطاعـة   وبشـارة  

عظمية ملن معل  ا اسسامي من أأعامس الرب وع مة من يـردهللا بـه  ـاكًا وت 

هذا احل ية : وعن عبد هللا ابن م عود ريض هللا عنه يقـوس : بيـحن صـن 

ذرسوس عند  أأاتا أ دل يلام حاذاان ورأأى جامعتنـا  هللا اىل هللا عل ه وسي ا 

ح النيب اـىل هللا عل ـه وسـي وقـاس : ايرسـوس هللا  أأانخ راحلته ق مىش ا 

أأضعت  راحليت من م اك ت ع وأأسهردل لـ   وأأكمـدأدل هنـاري وأأضـنيت 

راحليت لأسدأكل عن ا  نتني أأسـهراتم   يقـاس النـيب اـىل هللا عل ـه وسـي 

؟ يقاس زيد ا  ل   قاس بل أأنت زيد ا اك سل يرب معضةل قـد من أأنت 

سدألت ياها   قاس : أأسدأكل عن ع مة من يريد وع مة مـن ايريـد ؟ قـاس 

اىل هللا عل ه وسـي     ك ـف أأاـبحت ايزيـد ؟ قـاس أأاـبحت أأحـب 

ذا معلـت  ذا يـاتين يشء حننـت عل ـه وا  ا اك وأأههل وأأحب أأ  أأمعل به وا 

وسي ت ت بع هنا وأ هل يقنت بثوابه   قاس اىل هللا عل ه مع  قلح أأوكرث أأ 

} مفن يعمل ماقاس ذرة  اكًا يرا وم،داق ذكل قوهل تعاح  ) قلت (ايزيد . 

} وماتكو    شـدأ  ومـا تتلـوا منـه مـن اليفليفا   وقوهل تعاح  7] ال ية  {

ذتفيضو  ييه ومايعيفب ع ا كنا عل مك شهودا ا  ن قرأ   واتعملو  من معل ا 

ا  ربل من ماقاس ذرة   الأر  وا  ال امء وا أأاغر من ذكل واأأكرب ا 

يــونس   قــاس الشــس ا العــارا اب  وادلاس  61] ال يــة    كتــاب مبــني {

عل ـه ايب العبــاس : وملــا اك  املـذكور اجيــوز عل ــه واـف الفقــر والعــدم   
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وز عل ـه وامينعه جحاب   وا ويه م     والشس ل عل ـه زمـا    واجيـ

ــد ني   واجيــري عل ــه اــفادل  ــة بوجــه   وايت،ــور تــواد  احمل الغ ب

ذ هو القريـب  اخمللوقني   هو حارض ع نا ومعىن   وشاهدا رسا وجنوى   ا 

من لك يشء   وأأقرب ا ح اذلاكر مـن نف ـه مـن حيـأ اا جيـاد والعـي بـه 

تلحقـه  واملشيئة ييـه   والقـدرة والتـدباك والقيـام عل ـه    لـ  ا ل قـة يـ 

أأواـايها   وأأوجـد الأعـداد ي حترصـا معان ــه سـسبحانه هـو العـ  الكبــاك . 

واىل هللا عىل سس دان محمد وعـىل أ هل وحصبـه ت ـلامي كثـاكا وامحلـد   رب 

 العاملني . 

هذا رساا ت ـمأ حفـ  رأأس املـاس وهـو مغامنـة العمربـذكر هللا    

هت س يــدأقوس : ومــن وبــه يفــوز   احلــاس واملــد س   ينث،ــت هنــا براعــة اا ســس

أأيضل ذكر هللا التفكر   والتفكر هل مراتب احتىص . قاس ااحب احلـمك : 

وكــذا التفكــر    ) قلــت (ايشء أأنفــع مــن التفكــر   ميــدا  التوحيــد . 

خملوقاته مفهنم شق  وسع د   حياتـه وموتـه . قـاس الـوادل علـوي رمحـه هللا 

 شعرًا : 

 من هل ب،اكا دوب راعدا يرعد لك  والتفكر عىل اببه شهد لك مشهد

 وامل ق  ل ق  دامئ الوقت رسمد

ح أ خر الق، دة . ق أأقوس وعل ه سسبحانه وتعاح أأعوس :   ا 

 قدمته أأم  به ل عأ مع   ايرب يل كن مج ل واير

وك ف ا وقد قلت اي هللا وقوكل احلـ  ) أأان عنـد كـن عبـدي يب 

 يل ظن يب ماشاء ( أأي من ا اك . شعرًا : 

 وكـنوان  ح سنة ييه جـم ةل  ـويةلـــــــا   يل   هللا  أ ماا طـ 
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 .اك طه امل،طفأ زين الوجود  ليس يل   .اك ما أأرجو وسس ةل 

واا وقفت عل ه من الكم بع  العاريني اب  عىل ل ا  احل  جل  

ح أأ  قاس : وا   سدألوم عن قريب مـهنم يـا م  وع  يقوس بعد الكم طويل ا 

رة والنرصة والرمحة والنعمة والعي واحلي   أأجيب دعـوة ادلاعـ  قريب ابلقد

ذا دعام حلاجة قضـيت وأأسـعفت   وا   دعـام ملـر  شـفيت   وا       ا 

دعــام لع ــب أأاــلحت   وا   دعــام ذلنــب غفــردل   وا   دعــام لــرزق 

أأطعمت وأأرويت   وا   دعام لتوبـة قبلـت   وا   دعـام لـنقص للـت   

هياه م   وا   ع،وم سرتدل علاهم   وا   أأدبروا عـين ا   أأطاعوم أأح نت ا 

ح أ خرا .   انديهتم   وا   أأقبلوا أأدنيهتم   وا   سدألوم أأعط هتم   . ا 

ذا ســدألت   و  بعــ  الكتــب املنـــيفا يقــوس هللا تعــاح ) ايعبــدي ا 

ياسدألين يا م غين ( و  بع  الرواايدل من الكم احل  جـل وعـ  ) مـن 

املظلـوم ( ومــن هنـا يقــوس سـس دان النــور يقـر  .ـاك املعــدوم والـو  .ــاك 

الباهر احلبيب عبد هللا بـن ح ـني بـن طـاهر : واعـي ا   اـاحبل اذلي 

ايفارقل   حو واسفر و  نومل ويقظتل بل   حياتل وموتل هو 

ذ قـاس تعـاح )  ربل وسس دك ومواك و القل   وهمام ذكرته يهو جلي ـل ا 

عريته ح  املعرية لأفذته اـاحبا  أأان عند املنكرسة قلو م من أأج  ( يلو

وتركت النـاس جانبـا   وا     تقـدر عـىل ذكل   مج ـع أأوقاتـل يـا ايك أأ  

ح أ خـر  ف  ل   وهنارك عن وقت فلـو ييـه وـواك وتـتذلذ وناجاتـه . ا 

الكمه ريض هللا عنه ونفعنا به وبعلومه وأأيـ  عل نـا مـن يائضـادل يهومـه 

براهمي عىل نبينا وعل ه أ مني اللهم أ مني . قاس هللا سسبح انه وتعاح حاك ا عن ا 

ا رب العاملني إ اذلي  لقين يهو هيدين إ واذلي ال  م  } يا هنم عدو يل ا 
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ذا مرضت يهو لشفني إ واذلين مي تين ق   ني إ  هو يطعمين ول قني إ وا 

واذلي أأطمع أأ  يغفر يل خط ئيت يوم ادلين إ رب هب يل حكـام وأأحلقـين 

جعل يل ل ا  ادق   ال خرين إ واجعلين من ور ة جنة ابل،احلني إ وا

} رب اتـذرم يـردا وأأنـت  ـاك  الشـعراء   85 -77] ال ايدلالنعـمي إ { 

ــوار ني { ــة  ال ــدأيت  89] ال ي ــه شــيئا ) ي ــاء   هللا هللا ريب ا أأاك ب الأن،ي

ــن ح ــن  ــادل ل ــس دان احلبيــب عــ  ب ــورد أأب  بــذكل ســسبع مــرادل ( ق ن

  عنه : العطاس   قاس ريض هللا

 هــــــن تنرصهللا ن ستحفظه ن ستودعــ  ـهــــهللا معنا وا يقرص من هللا معـ

سستجب داع  دعاك ا    هـــــــنعم الرب ع اذلي من اذ به ربعـ  مسعهايم ستج ب ا 

 ـعهـــــــــــــواحت ده ا ح خملوق  ماينفــ  واعطه ط به ومض أأشس اته الضائعه

ا أأنت ايموح ال امء الرايعه  هــــــاملرضع  لو اك  وادلا وابنه وأأمه  ما ت عد ا 

 عهـــــمن كنت مواا ماخيىش  لعيفا ض  ـهـــــتغين وتقين وتشف  منه مايوجع

 يناس سؤهل وايظفرا من انزعه

ح أ خـــر الق،ـــ دة . قـــوهل : وايظفـــرا مـــن انزعـــه   أأي عـــدوا  ا 

تدأملت ونظردل وحتققت  يا م ) يائدة (الشس طا  والنفس الأمارة ابل وء . 

ا ما اك  ييه ا ح نف ه وايبـايل وـا    هذا اليفما  ايروم من أأحصبته ا 

ذا تثت عـن أأحصـاب هـذا  ة وال،داقة   يا  تقدم من ِعرشة ال،حبة واملُخوح

ل ل وأأنت  اليفما  يهم اورة احقيقة   يال،احب احلقيق  هو من   ن ا 

ا من مواك الكرط احللـمي معر  عنه   ييا   العجب   وايكو  ذكل  ا 

الرب الرحمي اجلواد احللمي العظمي يافـذا اـاحبا ودع النـاس جانبـا . ومـن 

الكم سس دان عبدهللا بن ح ني بن طاهر نفعنا هللا بـه يقـوس : وقـد جعـل 
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هللا بفضهل ذكـر هللا أأيضـل العبـادادل وهـو أأخفهـا وأألرسـها عـىل اا ن ـا  

 ـوااب عنــد عـ م الغ ــوب   وأأ قهــا  وأأشـدها تــدأ اكا   القلـوب   وأأعظمهــا

ا منه  لل يئد دل واذلنوب   ومبدأأ ال الكني ومنهتيأ العاريني   ي  مد ل ا 

ل ه   وا   اك    احلقيقة أأنـه ابـد ملـن أأراد أأ  يبلـغ .ايـة  ا ا    واواوس ا 

املراد أأ    م مجةل من املواد وأأ  ل     أأعـامهل عـىل مـهنج ال ـداد   

ل الأمر كذكل   ولكنا نرجو ملـن جعـل هللا ذكـرا ديدنـه يا ان اننكر ذكل ب

ل ـه وأأ  يلحقـه بدأح ـن  وشغهل وهداكاا أأ  يوقظـه هللا  ل ـلوك الطريـ  ا 

ذا لـيفم  ل ـه   وخ،واـا ا  يري  وأأ  تعود مثرتـه عل ـه   وأأ  يقربـه ويواـهل ا 

يتقـار واا نك ـار    ادلعاء وكرثة التوع واا لتداء ابللداء واا ضـطرار واا 

ظه الغفار لأعامس املقربني والأبـرار   وأأكـرث النـدم واا سـستفغار وقـت أأ  يوق

الأحسار وأ انء الل ل وأأطـراا اهيهنـار   وأأكـرث ال،ـ ة وال ـ م عـىل النـيب 

اخملتار وعىل أ هل وحصبه الأخيار   يا   ذكل اا يرق  القلـوب   وعنـد ذكل 

ــذكاك ــذكر والت ــب الت ــل القل ــرحامدل وحت،ــل النفحــادل   ويقب ـــيفس ال    تتن

ــدأ ر ابلتخويــف  وي،ــغأ ا ح الكم هللا ومــا جــاء عــن ال،شــاك النــذير   ويت

ــد ايدل الرجــاء وأأحاديثــه يي ــ  حين ــذ ال ــ،يل  والتحــذير   ول ست،رشــ ب

} واذليـن ابا جامس والتف،ـ ل   عـىل أأح ـن دل ـل لقـوهل سـسبحانه وتعـاح 

قلوب العنكبودل   وأأما التذكاك لل 69] ال ية  جاهدوا يينا هيهنديهنم سسبلنا {

الغايةل اذلاهةل اجلامدة ي يرتك تذكاكها تاس ولكن يكـو  التـذكاك أأوا وـا 

يوقظها و  اها   ق اثن ا وـا ينعشـها ويمناهـا كـذكر أ اء هللا وأأيعـاهل ولائـب 

انعه وخملوقاته   أأرضه ومسواته وذكر أأايمه وعقوابته والأ ذ مـع ذكل   
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ا ح اجلنـة ابل  سـل   وهللا  الفعاس تلكفا   لب ربـل مـن قـوم يقـادو 

ل ه يعود . اهـ   سسبحانه ويل التويي  ومنه بدأأ لك يشء وا 

قاس اا مام الغيفايل ريض هللا عنه : وأأما اذلكر النايع اذلي هـو عـىل 

ح أأ  قـاس :  ادلوام و  كرثة الأوقادل هو املقدم عـىل العبـادادل العمل ـة . ا 

ــس واحلــب   وا ــن الأن ا م ــه ا  ــنعم ب ــن واي،ــدر الت ا م ي،ــدر احلــب ا 

نقطـع عـن .ـاك ذكـر هللا  ذا أأنس بذكر هللا سـسبحانه وتعـاح ا  املداومة   ق ا 

ماسوى هللا عيفوجل   هو اذلي يفارقل عند املودل وايبقأ معه   القـرب 

ا ذكر هللا عـيف وجـل   يـا    أأهل واماس واودل واواية   وايبقأ معه ا 

ذ رضورة احلاجـادل   أأنس به  تع وتـذلذ ابنقطـاع العوائـ  ال،ـا رية عنـه ا 

احل اة ادلن ا ت،در عنـه وايبقـأ بعـد ع ئـ    يـ   قـد  ـ  بينـه وبـني 

  بوبه يعظمت غبطته وفلص من ال جن اذلي اك  عام به أأني ه . 

وأأان الفقاك ا ح رب النـاس أأحببـت أأ  أأ ،ـت هنـا مـاورد  ) قلت (

 عند قوهل : اللهـم عن سس دان ع  بن احل ني زين العابدين من أ خر ي،وهل

ح أ خـر  وأ نس وحشتنا بطاعتل ايمؤنس الفرد احلـاكا    همامـه القفـار . ا 

الف،وس . وهو مشهور شهرته تغين عن نقهل هنا . وأأمـا مـادام اا ن ـا    

ا أأرابب ال،فا . قاس سس دان ع  بن محمد احل،  :   قيد احل اة ي  جيالس ا 

 ودلــــــايسعد من اك  خبته من خــ ار  البخ

 من جالس أأهل ال،فا ماشاا ض   الوقودل

ــت (  ــن هل مســع وبرصــ يضــ ع نف ــه   جمال ــة  ) قل يالعجــب ا

هيـاهم بدأقـل مثـن وأأخبـس درن   لأ  مـن دا لهـم  الأضداد ينأنه ابع نف ه ا 

وامــل  معهــم ا بــد هل مــن مــوايقهتم عــىل مــان عل ــه ق ينجــر طبعــه ا ح 
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نـه نــيفس مـن رت،تـه طبائعهم يي،اك مهنم وياهم ومـالهم  وهل مـاهلم وايـدري ا 

ذا اك  مـن أأرابب ال ـادة العلويـة ولـو    ح أأسفل درجة اسـسامي ا  العال ة ا 

جملس واحد ترسي كلمة   قلبه و  لشعر وهيح جر . يل عي العاقل هذا 

ادلسي ة ا فية وادلاء ادليني   مع أأ  كـرة ال،ـحبة ت ـقأ وـاء اجملال ـة 

ا يـ  يلـومنح وكرثة امليفاورادل يل   حف  اا ن ا  نف ه وأأوادا عـن ذكل وا 

ل ه حتمد وتشكر وتغمن وتكـرم  ا نف ه . وال  م . ياليفم ايأأيخ ما أأاان ا  ا 

وت ي مـن اذلم   يامعـل بـه وعـ  عل ـه ابلنواجـذ يهـي  الطريقـة ال ـوية 

ل ـه  ا اب  عل ـه تولكـت وا  الب ضاء النقية وهللا ويل التوييـ    ومـاتوييق  ا 

ب   واىل هللا عىل سس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي ت ـلامي كثـاكا أأني

 وامحلد   رب العاملني . 

هذا نبذة ت مأ الطريقة املواةل ا ح هللا ابلتوسل بدأول ـاء هللا يهـم  

املقربو  عند هللا   يينبغ  للك مويـ  أأ  يـ زم التح،ـنادل مـن ال يـادل 

املواكبــة عــىل ال،ــلوادل  وذكل و زمــة أأوراد ال ــلف ال،ــاد   وكــذكل

ومن الفوائد النايعة ما أأ ،ته سـس دان معـر بـن  ) قلت (املكتوبة   اااعة . 

ــؤمن اب   ــن ي ــا اب  وم ــه : ب ــم هللا أ من ــاس   راتب ــرمحن العط ــد ال عب

نـل لط ـف  اخوا عل ه  )   اث ( ايلط فا   ييفس   أألطف بنا يامي نـيفس   ا 

 ــ اث ( يــا   تــ  الأذاكر الــواردة عــن    تــيفس   أألطــف بنــا وامل ــلمني )

ال لف شفاء للأمرا  وكفايـة ووقايـة مـن ال يـادل . واباـةل يـا هنم ماـل 

 ماقاس احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طاهر : 

ا دوى من لك عهل يداوو   مان ا 

ا خبااي للبـــ اي ييفي  لو ـــــــــمان ا 
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أ س عطـاس    ومن الكم الوادل علـوي رمحـه هللا ملـا د ـل موكـب

 زايرة املشهد حيأ يقوس : 

 رىـايسادة ادلن ا والأخ  روحــحيابمك  ايج منا وال  

 جتري بنا    اك جمرى  ايي  شاحن ايسفينة نوح  

 وقاس سس دان عبد هللا بن علوي احلداد : 

ذا ـــــوسفني للنجــ     خفت من طويا  لك أأذى  اة ا 

 م اب  واســتعنـــــــواعت،  ياجن ياها اتكو  كذا   

 هتمـــــوأأهـدان احل سىن ترم  هتمــــــرب يانفـعنابربك   

 نتـــــــــــــــومعــــاياة من الف  هتمـــــوأأمتنا    طـريق   

يا   ابلتوسل  ،ل املطلب لل ائل بدو  شل وامرية  ) قلت (

 :   ولشهد ذكل ماذكرا احلبيب ع  بن ح ن العطاس حيأ يقوس 

ا من أأه  ايعو  اتروم اجلود من لك سفهل  هلـــشفه مايلتح  للطالب ا 

 هلــــدر عىل أأراببه أأنشد مهنم   احمل  هلــــهل معاد  جيد ياها وت .اية أأهـ

 يا   حاجتل تقو لك ماشئت شهل  هلح ـــــرس قفان  ولو طاس ال فر ا ـ

 اب   ذي ت سهتهلــــوالرتحابملرسادل   حني تقبل ترى أأوجاا الرضا م سهتهل

ذا حط رحهل  بل يناس املىن   احلاس من .اك همهل  ماتكوش من القااد ا 

و ا ختام الرساا . قاس سس دان عبدهللا ابن عباس ريض  ) يائدة ( 

براهمي اذلي وىف {هللا عهنام   تف اك قوهل تعاح  قاس ويا بقلبه للرمحن  } وا 

عـىل قـوس  ) يائـدة (جلـاكا  ووـاهل للضـ فا  . وببدنه للناكا  وودلا  دمة ا

 سس دان عبد هللا احلداد ريض هللا عنه : 

 وا     تكن تر  به عشت   حيف   وا   تر  ابملق وم عشت منعام  
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ياعي ا   ادلن ا بدأرسها عىل ماقاس سس دان معر بن هادو  نفع هللا به 

اـب ع . يقـاس ردا وذكل ملا مسع قوس القائـل : جحـة الفـ م ت ـوى قطـب ا 

ابع . ومـن هنـا يقـوس سـس دان عـ  بـن  عل ه : ادلن ا لكها مات وى قطب ا 

 ح ن العطاس : 

 ا   ت عىل ادلن ا مفا ت وى العداوة للحشسمي

 د املكدر والكــدطــــــياها النكد والكد والكي

 ـروق مييس هشسميـــــذلاهتا تفىن ومرعاها  الـ

  الرذط   كام الأح م   والنود املعدي  

 ا مك دوس مك داس مميـــــــيكف  عناها   ينا ه

 ه ماسقأ اكير  ميــــــلو وازنت ش  البـعوض

 وا   كنت حت د حد علاها كنت جاهل غب أألمي

منا مس ـت بـذكل  وقاس بعضهم : مس ت ادلن ا دن ا وت ضد العل ا وا 

ا لو عرضـت دلانئهتا وحقارهتا . قاس الفض ل بن ع ا  : ا   ادلن ا تذاياكه

سـستقذرهتا كـام ت ـستقذر اجل فـة . وقـاس أأبوحـامت    ع ح ب ح اب لكنت ا 

روضــة العقــ ء : ا   أأغــىن الأغن ــاء مــن   يكــن للحــرص أأســاك   وأأيقــر 

الفقراء مـن اك  احلـرص عل ـه أأمـاك . يعـي ملـا هانـت عل ـه ) أأي املـوح (  

يتـنت وحبهتـ ا و ـا والهـا يـامي ادلن ا أأطلقها عىل من اقدر هل عندا لأنـه قـد ا 

ل ه وقد نيس ال خرة وتغايل عهنا . قاس تعـاح ) ا   أأهـو  مـا أأاـنع  يقربه ا 

خـرا   ذا أأحب ادلن ا أأ  أأخر  ح وة ذكري من قلبه . ومن أ يادل ا  ابلعا  ا 

} ومن يعر  عـن ذكـر ربـه ن ـلكه ح وة ذكر هللا اا عرا  . قاس تعاح 

ش عن ذكـر الـرمحن نقـي  هل } ومن يعاجلن    17] ال ية  عذااب اعدا {
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اليفخرا   يي،ـدا عـن  36] ال ية  } يهو هل قرين {من اا نس شس طاان { 

ذكر هللا وعن أأعامس ا اك . قـاس أأبوسـلامي  ادلارام : أأنـواع اليفهـد لكهـا   

لكمة واحدة وت ترك مالشغ  عن هللا عيف وجل . قاس بع  العـاريني : 

منااليف  ــيس اليفاهــد اذلي اميــ  يشء ا  ــا ذم ل اهــد اذلي اميلكــه يشء . وأأم

ادلن ا يليس هو ذم املاس واذم الل ـل واهيهنـار واذم م هنـا وهـو الأر    

ــار  ــل واهيهن ــرا  والل  ــادادل والأع ــوااندل واا ــن احل  ــه م ــاس مج ع ــل امل ب

والشمس والقمر والنجـوم واجلبـاس والشـجر والـرب والبحـر و.ـاك ذكل مـن 

 تعاح عىل عبادا   بـل املـذموم مـن مج ع اخمللوقادل لأ  ذكل من نعمة هللا

ذكل لكــام لشــغ  عــن هللا تعــاح وعــن عبادتــه وعــام  لقــت لأجــهل مــن 

 عبادادل وترتيب أأوقاهتا . 

  قـرأ ءة الفاحتـة وال ـسبع املثـام    ) يائدة جل ةل وعط ة جـيفيةل ( 

وعبارة كتاب القرطاس ل س دان احلبيب عـ  بـن ح ـن العطـاس بعـد مـا 

له ة حتب الثنـاء . أأورد الكم سس دان  ابن عريب حيأ يقوس : ا   احلوة اا 

ق أأضفت هذا العبارة وت : وادلل ل القاطع لهذا أأ  الفاحتـة ت أأم القـرأ   

كام ا   مكة أأم القرى   ن،فها الأوس  ناء ون،فها الثام دعاء   وت جبملهتـا 

 ل دل ـل أأيضل ادلعاء  قوس امحلد   رب العاملني . وهنا الكم طويل والقل 

نهتيأ املق،ود من ذكر الثناء   وامحلد   اذلي هداان لهذا وماكنا هيهنتـدي  . ا 

لوا أأ  هداان هللا   اللهم أأهدان يمين هديت   وعاينا يمين عاييت   وتولنـا 

يمين تول ت   وابرك لنا يامي أأعط ت   وقنا اماقضيت   ادلن ـا وال خـرة 

 . 
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ر احلبيب معـر بـن عبـد الـرمحن ق نرجع ا ح عبارة القرطاس   ذك 

نه ريض هللا عنه مع كرب احلاس وعظم املقام يؤ ر امخلوس واذلبوس  العطاس يا 

وي،ـدق  ) قلت (واللطف ال مل وا ل  العظمي اذلي يعيف التخل  وثهل . 

 قوس القائل شعرًا : 

 جتري من ا طرادل   أأموا   ركب احملب ا ح احملب سفينة

 م دا ـــــ  جنا ل ل مـد له  لعتــــالرس رسا أأقرس  ســر

 ـمه اا دا ــــــبعلومه    هم  رداــــايح سهنا تـجري به متف

 ها ــ قد علقت  ب  سل املنـ   ةـــيالقلب مش ة وييه زجاج

ــ  ــ متوقد ابلنور من زي  اق لك رسا ـــت ق  رساجا ي  تونةــــ

وأ هل اـىل هللا عل ـه    يضل التفكر   قـاس رسـوس هللا ) يائدة ( 

} سسبعني سسنة ( قاس هللا سـسبحانه وتعـاح عبادةوسي ) تفكر ساعة تعدس 

 .  أ س معرا    191] ال ية  اذلين يذكرو  هللا قياما وقعودا وعىل جنو م {

حلاق وت مي واسستطراد ملاورد ب،فحة )    (   الفكـر   قـاس هللا   ا 

 191] ال يـة  دل والأر  {} ويتفكـرو     لـ  ال ـمواسسبحانه وتعاح 

]  } و ل  لك يشء يقدرا تقـديرا {أ س معرا    . وك ف ا وقد قاس تعاح 

الفرقا    وأأنـه أأعطـأ بـين أ دم مج ـع مـا  الأر  كـام   القـرأ   .  2ال ية 

} هللا اذلي  ل  ال موادل والأر  وأأنـيفس من ال ـامء مـاء قاس هللا تعاح 

ر لـمك الفـ  لتجـري   البحـر بـدأمرا يدأخر  به من اهيمثرادل رزقا لمك وخسـ

وخسر لمك الأهنار إ وخسر لمك الشمس والقمر دائبني وخسر لمك الل ل واهيهنار 

 -32] ال ايدل  إ وأ اتمك من لك ما سدأهي وا وا   تعدوا نعمة هللا احت،ـوها {

براهمي    . هـذا ال ايدل مارأأيـت أأمجـع مهنـا ذلكـر مـاأأنعم هللا بـه عـىل  34 ا 
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ال ف  والعلوي   يينبغ  لنا أأ  نذكر شـيئا مـن ب ـا  العلـمي   لقه   العا 

ا باك حيـأ عرينـا عـىل سـ،يل اا جيـاز لق،ـد التـذكر بـد ايدل هللا والتـذكر 

للشـكر لــذلي قلبــه م ــستناك . يــدأقوس واب  التوييــ  واا عانــة : مهنــا ســامء 

 ادلن ا ومن أأساماا ل با كام   رواية حامد ابن عط ة عن ابن عبـاس ريض

هللا عهنام    رب ل ةل اا رساء   مس ت بذكل لكرثة لائـب اخمللوقـادل ياهـا 

  مهنا النجوم اكلقناديل املعلقة ترى مهنا كباك واغاك   وياها يوائد كـام قـاس 

ــاح  ــر {هللا تع ــامدل الربوالبح ــا   كل ــدوا   ــة  } هيهتت ــام    97] ال ي الأنع

ساعادل الل ل واهيهنار ومعرية  واا سستداس عىل القبةل واجلهادل الأربع ومعرية

أأوس الوقت وأ خرا و معرية مواقيـت ي،ـوس ال ـسنة   ومهنـا عـني الشـمس 

ح  وت عىل الأحص   ال امء الرابعة ووهها ا ح ال امء ا ام ـة وكهرهـا ا 

منا يرى شعاع جيفء مهنا لقـوة نورهـا . ومـن قـدرة هللا تعـاح أأهنـا  الأر  وا 

أأ  م ـاية ذكل سـسبعامئة أألـف عـام كـام تقطع مابني املرشق واملغرب يقـاس 

ذكرا الشس ا عبد هللا بن امحد البوم الشايع    كتابـه ) الأنـوار الواحضـة 

ــه : الشــمس ســلطا  الفــ  ورس    أأرسار الفاحتــة ( قــاس ريض هللا عن

نعـدم وجودهـا لأنعـدم العـا   احل اة و ا    هللا الأر  بعـد موهتـا   ولـو ا 

هل الأر    مفن  اكاهتا   ادلين معرية أأوقـادل وماييه وت زايدة  اك لأ 

ال، ة   الل ل واهيهنار   ومـن منايعهـا مـاذكر   النجـوم و ـا قيـام الل ـل 

و  ال، ام واحلج   ولها منايع دن اوية وأأخراوية يطوس اهحـا   وكفـأ   

]  } وجعل القمـر يـاهن نـورا وجعـل الشـمس رساجـا {اهحا قوهل تعاح 

  ولها م  عظمي مولك  ا جيرهـا عـىل للهتـا ول ـمع نـداء نوح  16ال ية 
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ذا أأذ  هل قوــ  ــا  جــابهتم ي ال ــائلني   ســاعاهتا يي ــستدأذ  رب العــيفة   ا 

نهتيأ املق،ود من الكم البوم .   حواجئهم   وا   امل  رؤياي ل . ا 

ومن جماري الفكـر ما ،ـل   هـذا اليفمـا  الـراهن مـن  ) قلت ( 

 سس دان ع  بن ح ن العطاس من أ خر ق، دة هل :  الأحواس امله ةل لقوس

 هللا جل هللا جل هللا بطشه ايطاق

هــ حودل الوقـوا بعريـة حف،ـلت طامـة  1370وملا اك  سسنة  

مدهلمة مطر قوية مع برد ورحي قوية وعوااف قشعت ا  ام مج عهـا يـ د 

س العباد أأ  ميوتـوا مـن ريم الـربد مـن ال ـحابة مـع الـربد الشـديد   والنـا

حين ذ حرسى الروس  رمني   مفن هنـا ذكـردل مـاذكرا احلبيـب عـ  بـن 

ح ن العطاس   بع  م تباته ريض هللا عنه للشس ا عبد هللا بن معـر 

ح أأ  قاس : وما ذكردل من شدأ  الطويا    اذلي اك  منـه مـااك   ابعشن ا 

  يلعمــري هل شــدأ    يقــد توالــت الغفــ دل   وترالــت الــيفادل   وأأقبــل 

نهتيأ اكتبه الناس ح ىت اار ذكرها وذكر املودل لن ايؤبه هل يذكرن هللا . ا 

 سا ه ربه . 

ح،لت للشـس ا  ا   ال ء ابل ء يذكر ذكردل رؤاي وملا ) قلت ( 

ال،و  الويل ب نـيفاع عبود بن محمد بن عفيف الهجـرام وت هـذا : قـاس 

بـ  الهجـرين   رمحه هللا ونفعنا به أ مني : رأأيت رب العيفة وأأان   بييت   

لـ مك رسـوا يعلمـمك  الن،ف الثام من الل ل يقوس : اي أأهيا الناس أأرسـلت ا 

اا ســ م واا ميــا  ويرضــت علــ مك اــلوادل ابلل ــل واهيهنــار يدأســسهتيفأأتوا يب 

وابل، ة   وهللا ا   ماال مت لأنتقم مـنمك نقمـة تواـلمك فـام الأر  وتعـم 

ا العبارادل املهوادل وايكر   ال،اد والطاد . يتدأمل أأهيا الواقف عىل هذ
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أأهل زمانل ومايعملونه من املنكرادل عـىل ماقـاس احلبيـب عـ  بـن ح ـن 

 العطاس شعرًا : 

سس ع اييه  ويل  ضامركــــوشل من قـ  مي ـــــع  بن ح ن قاس  ا 

 اركـــــواجعهل  ـبوبل وج  ـرطـــــــــات،حب ا ا لك ااد كـ

 داركــــــي،حبـته هتدم جـ  ميـــــواحذر ت،احب  لك ياسد لئـ

 وا  شاا كل مراثا مارك  تكو  هل ااحب  وهو كل خ،مي

نته تدور    اـــ  ـاركــــــــوهو يدور   دمـ   ح الغشسميـــــــا 

ا ا   وجدته   محـ  اا يح  الويا  من لك ياس  عدط  اركــــا 

ح أأ  قاس ريض هللا عنه :   ا 

ذا دع ت أأسـ  د هل مقميــــــــــواحل  سومه ماجتـــ  رع وداركــــا 

 الوا مبـاركـــــومن عضل  ق  ميــــــــــــواحل  منكر و املـــناكر مه

 ـاركــــــــايرب .ارا من مغـ  ميــــــــــوالظي يايش  ابلرشــا واللق

ومن هنا بلغين أأ  رج    وقت اجملاعة جاء ا ح عند سـس دان عـ   

،  وطلب منه أأ  يدعو للناس ابملطر يقاس ريض هللا عنـه : بن محمد احل 

أأنمت تطلبو  املطر وصـن خنـاا أأ  تنــيفس عل نـا احلجـر . أأوكـام قـاس . ربنـا 

اتوا ذان ا   ن ينا أأوأأخطدأان ربنا واحتمل عل نا ا رصا كام محلته عـىل اذليـن 

رمحنـا أأنـت من قبلنا ربنا واحتملنا مااطاقة لنا به واعف عنا واغفـر لنـا وا

 مواان يانرصان عىل القوم ال يرين . أ مني . 

  يضل اهي ر وغرس النخل   قاس رسوس هللا اىل هللا  ) يائدة ( 

عل ه وسي ) ا   هللا  ب  ب اهي ر ( قاس سس دي ع دروس البار علـوي 

نقاذ  تاجه .  ل ه ا  فاذا لأنه سهل التناوس عند اا حت ا  ا  د ارا وا  معناا : ا 
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اىل هللا عل ه وسي ) بيـت ا ـر ييـه أأهـهل جيـاع ( واك   احلبيـب وقاس 

ذا قلح عل ه اهي ر يدأ ذ ل اكا منه   خرقة ويعلقـه  ع  بن ح ن العطاس ا 

نه أأما  من اجلـوع . وعـن عـ  عـن  ابل قف . أأي سقف البيت ويقوس : ا 

 النيب اىل هللا عل ه وسـي : ) أأكرمـوا عامتـمك النخـل املطعـامدل   احملـل (

يواف بعامتنا انه  ل  من يضةل ط نة أ دم يقدم عل ه   ومثرا مـاهل . و  

رواية : أأكرموا معتمك النخةل يا هنا  لقت مـن يضـةل ط نـة أأبـ مك أ دم ولـيس 

من الشجر كرة ت أأكـرم عـىل هللا تعـاح مـن تـ  الشـجرة ودلدل حتهتـا 

هنا اكنـت مرط عيىس يدأطعموا ن اءمك الُودلح الرطب يا     يكن ي ر . ق  يل ا 

} وهيفي   مرص بقرية يقاس لها أأهناس وت النخةل املذكورة   قوهل تعاح 

ل ل جبذع النخةل { لكن املشهور أأهنا ودلته   بيت املقدس ونشدأ  ـا ق   ا 

بن أأيب شيبة ا  ت  الـنخةل اكنـت لـوة   أأي مثرهتـا  د ل مرص . وروى ا 

قـاس اـىل هللا عل ـه وسـي : يقاس لها العجوة وهو نـوع مـن اهي ـر   وذلكل 

العجوة ملا أألك هل . وورد من اك  طعاهما   نفاسها اهي ـر جـاء ودلهـا حلـامي 

نه اك  طعام مرط حني ودلدل عيىس ولو عي هللا تعـاح طعامـا  ـاكا لهـا  يا 

ايا . وعن الرب ع بـن خيـ: : لـيس للنف ـاء عنـدي ماـل  من اهي ر لأطعمها ا 

 . أأي ع ل النحل .الرطب وا للمري  مال الع ل 

احل، ـ القيـدوم : ومـن كرامهتـا اهتتـل حرمهتـا …..قاس سس دي  

انـة قبـل املـاء حتهتـا وأأ  ييفيـل  بقطع جريدها والتخويل ياها   وأأ  يفعل حوح

ماييفامحها من الشجر وأأ  يباعد بيهنا وبني أأخهتا   الغـرس ويفلـا أأوادهـا 

انء وأأ  جيردها عام يـ،س مهنـا مـن كـرب ول ـف وسـعف و  فـ  اهي ـر   ا 

منـا غفلـوا ……..اهي ر من نعم هللا منعته امل ئكة ……………ائ  به .  يا 
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حــرتام نعــم هللا تعــاح وشـكرا علاهــا . قــاس هللا تعــاح  } يــاذكروم ترمهتـا ا 

البقـرة   وجيحـدو  نعمـيت  152] ال يـة  أأذكرمك وأأشكروا يل واتكفرو  {

ذا أأعط تـل  علاهم . قاس اليفخمرشي   تف اكا لقـوس هللا تعـاح ) ايعبـدي ا 

) قلت حبة م وسة ياحتقرهتا و  تشكرم علاها سلبهتا من بني يديل ( . 

 80] ال يـة  } وهللا جعل لمك مـن ب ـوتمك سـكنا {ومن النعم قوهل تعاح  (

النحل   . ق ننقل هنا أأب ادل ل س دان ع  ابن أأيب بكر الع ـدروس امللقـب 

 : ابل كرا  ابعلوي ريض هللا عنه 

 ـــربــــــــمن أأمه وأأب ه جل  ياعت  طرــــهللا أألطف ابا ن ا    ا ــ

ــ   تدأت ل أألطايه  اكللما    البرص  تهــــــ ح ن كنونل ابملوح ومنـ

 ـمرـــــوعني  أأيراهحم  يياضة  الع  غب عنه واحون تشهد جامهلم

 ـفرــــــوب والظوأ لس يـاز ابملطل  ـهــــــــمك مكرب ير  املوح لكربتـ

ــ يرمحـة هللا ايشء يقاس بـ   رــــالك وامنـهتيأ    مثرها ا ض  ـهاــــــ

 رــــــيياضها مع لك ال ـهل والوع  ـدةـــــــــمك مع لك ا دلان مهنا بواح

 ـد برمق الكتب وال طرـــــــوا ـ  يكيف ماليس  ىص من زواخرها

ا العلمي وـــ  قد .اب عن لك هذاا ل  ياعترب  ـاـــــــــــــوا  ط  ا ا 

ق نتلكم عىل مقـام ا ـوا والرجـاء يـا هنام للمـؤمنني كجنـاح الطـاك  

} مفن اك  يرجـو أأوككفيت املزيا  . قاس هللا سسبحانه وتعاح   مقام الرجاء 

 110] ال يـة  لقاء ربه يل عمل مع  اـاحلا وا لرشـك بعبـادة ربـه أأحـدا {

}وأأمـا مـن  ـاا مقـام ربـه وهنـيأ تعـاح   مقـام ا ـوا  الكهف   وقـاس

النازعـادل   40- 39] ال ايدل  النفس عن الهوى إ يا   اجلنة ت املدأوى {

ا من عرا ربه اكلأن،يـاء والأول ـاء وال،ـاحلني    ومقام ا وا ايتحىل به ا 
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والعلامء العاملني . و  احلديأ عن رسوس هللا اىل هللا عل ه وسـي يقـوس 

احلكة ا وا ( و  بع  التفاساك قاس بعضهم : احلكة عىل قـوهل  ) رأأس

البقـرة    269] ال يـة  } ومن يـؤدل احلكـة يقـد أأويت  ـاكا كثـاكا {تعاح 

وذكل الفهم   القرأ   . وقاس بعضهم : العي النايع . وأأما اا خت ا يامي بـني 

بنـه : ايبـين  املقامني الرجاء وا وا هو مـاذكرا لقـام  احلكـمي عنـد ماقـاس ا 

خف هللا تعاح خويا ات دأس ييه من رمحته   وأأرجه رجاء ا تدأمن ييه مـن 

مكرا . اهـ  ومن الكم سس دان معر ابن ا طاب ريض هللا عنـه أأنـه قـاس : 

ا واحـدًا  فـت أأ   لو وعد هللا سسبحانه وتعـاح عبـادا أأ  يـد لهم اجلنـة ا 

ا و  احـدًا لرجـودل أأ  يكـو  أأان . يكو  أأان   ولو وعدن أأ  يد لهم النـار ا 

وأ ايدل هللا   القرأ   العظـمي   الرجـاء وا ـوا انطقـة ملـن هل أأذ  واع ـة 

لهـي  احاجـة  ورسيرة اايية وب،اكة نويرة   وذكل بطري  الفهـم والفـتا اا 

ح هنا نقب  عنا  القـي وهللا أأعـي  بذكرها هنا لأهنا من العلوم املكنونة . وا 

حلام ويهام واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وأأحمك . رب زدم علام و 

 وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

نـه   ق أأحببت أأ  أأورد تن،يه للن،يه   رابطة ال،حبة بـني اا  نـني يا 

رتبط به خشص ابل،حبة وا دمـة مـدة مديـدة مـن  قد يكو  رجل ااد ا 

يفتخر به بني الأقـرا  والأ ـدا  ال سنني ويظن  أأنه ينفعه حىت   العق  و 

منا   جيد معه   الأعامس ال،احلة الظاهرة والباطنة   مطلـع عـا  الرسـائر  وا 

جل وع  ومطلع عىل ال ابقة وعاقبة أأمرا   يا م مك قـد رأأيـت يـامي  ،ـل 

يامي بني اا  نني وأأنه قد  ،ل عىل الشخص املذكور بعد مودل ال،اد مـن 

ذا قـل الأدب عل ـه   أ خـر معـرا أأي اجلواحي والأهـواس املهـ   ةل   بـل روـا ا 
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الشخص املذكور   حياة ال،ـاد  ،ـل هل   عقيدتـه   وت م،ـ بة   

 ادلين . قاس ابن ال ،يت   أأب ادل : 

 ومالكرس قناة ادلين جربا   ولك كرس يا   هللا جيربا

ــو  ابلن ــسبة ا ح   ــذاك أأه ــاهل ي ــاهل أأوح ــاا   م ذا أأاــيب   دن  وا 

ــن أأرضاب ذكل   ولشــهد ذكل  م،ــائب ــت م ــد رأأي ــن . ومك ومك ومك ق ادلي

ماروي عن احل ن البرصي ريض هللا عنه ملا مسع قوس القائل يقوس : املرء 

بنه و   مع من أأحب يقاس : اتغرك هذا املقاا يا   نيب هللا نوح قد أأحب ا 

نه ليس من أأه  {يكن معه   ال فينة . قاس تعاح  يالن،ارى  بـو   } ا 

ــة .  ــوا معــه   اجلن واباــةل الــغم عــىل  ) قلــت (ن،ــاهم عيىســ و  يكون

ال ابقة وا   وا   وا     وذلكل اا يرتاق ع مادل وعنـوا  تظهـر لـلك ذي 

قلب سلمي حلمي علمي اب  تكو  هل يراسة نوران ة ملا   احلديأ ال،ح ا : 

نـه ينظـر بنـور هللا ( بـدأ  قلبـه مطمـوس    تقوا يراسة املؤمن يا  ودل ـل ) ا 

ذكل أأنل تورد عل ـه وتبلغـه وت ـمعه وتقـص عل ـه مـن أأواـاا ال ـلف 

ال،اد و  يكن ذلكل عندا  ل واوجـد  واتـدأ اك   قلبـه   وروـا يقـوس 

  كاهر الأمر : ما أأح ن هـذا الواـف وابقيـد ذكل ابلكتابـة ق ميتحـ  

} ذكل منه   وأأسسبابه قلبـه منكـوس مطمـوس يهبـذا يـاعترب . قـاس تعـاح 

} يا هنا اتعمأ الأب،ار ولكن احلرش    2] ال ية  اعتربوا اي أأويل الأب،ار {ي

احلج   اللهم أأيق  قلوبنا مـن  46] ال ية  تعمأ القلوب اليت   ال،دور {

نة الغفــةل واحت ينــا عــىل غــرة   اللهــم اتدأمنــا مكــرك واتن ــينا ذكــرك  ســسِ

مــؤنس الفــرد واجتعلنــا مــن الغــايلني   اللهــم وأ نــس وحشــتنا بطاعتــل اي

احلاكا    همامه القفار   وتداركنا بع،متل ايمدرك الغري    جلج البحـار 
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  و ل،نا اللهم بلطفل من شدائد وأأهواس هذا ادلار وت  ادلار   واىل 

هللا وسي عىل النيب اخملتار وعىل أ هل الط بني الأخيار ا ة يغبطهم  ا مـن 

خوانــه مــن الأن،يــاء حوــ املوقــف يــوم ادليــن   واــل اللهــم عــىل  أ ابئــه وا 

واملرسلني   وعىل أأتباعه مـن املوحـدين   وعـىل أأبينـا أ دم وأأمنـا حـوا ومـن 

ودلا من املؤمنني   وعىل التابعني واتبع التابعني من أأوس يوم ا ح يوم ادليـن 

ــد   رب  ــني   وامحل ــرامحني أ م ــل اي أأرمح ال ــاهم برمحت ــم وي ــا معه   وعل ن

 العاملني . 

ال،ـ ة املكتوبـة . امخل ـة الفـرو  ملـا يرضـت لـ ةل    ) يائدة ( 

املعــرا  بــ  واســطة بــل مــن احلبيــب ا ح احلبيــب   قيــل ولأمتــه ونـــيفا 

املعرا  اسسامي ا واص مهنم ومن صا صون   ودل ل ذكل قـوس امل،ـ    

التشهد : التح ادل املباراكدل ال،لوادل الط بادل     ق النط  ابلشهادتني 

ىل مـن عـىل مي نـه وعـىل مـن هـو بشـامهل بقـوهل : ال ـ م علـ مك والتفاته ع

هياهم .   ورمحة هللا   ينأنه قد اار .ائبا عهنم ق رجع ا 

وملا ا   ال ء ابل ء يذكر   ذكردل هنا ملـا ا م اـل ت  ) قلت ( 

ااعة   ب  الهجرين يب حن أأان أأنظر ا ح ذكل ااـع العظـمي مـن النـاس مـن 

د وحواهياها من م اك ميـل وميلـني وزايـد ملـا دعـان لك الأجناس من الب 

هللا أأجابوا داع ه   ومالت بـذكل ااـع ورغبـهتم ا ح حضـور ااعـة لثـل 

براهمي عل ه ال  م لقوهل تعاح  ال ية . ق  } وأأذ    الناس {نداء نيب هللا ا 

مالت أأ  لو رئيس الب  معل وهيميـة وطـرب املطـرب عـىل الـلك  وـو  

روا جي  و  .ـاهيهبم   ولكـن ابعـأ واـوهلم .ايتـه حضـور املعـاش الض اية 

عىل ساك ورز وحلم   ومهنم من جي  لهـذا الباعـأ ومـهنم حـىت مـن أأهـل 
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ذا ماهل رغبة  ـذا الباعـأ مـاجي  وا وـ   وأأمـا حضـور  الب  وس هنا ا 

ا ة ااعـة ابعثـه الرغبـة ا ح داعـ  هللا ورسـوهل ورغبـة ا ح رضـاء هللا 

وتعــاح   وأأتــوا ضــ وا هللا ورغبــة   دار ال خــرة ا ابعــأ  ســسبحانه

نطـوى هلـم مـن املـيفااي والعطـااي  نف ان ة وادن اوية بـل ق،ـدن   مـع مـا ا 

} ريض هللا عـهنم ورضـوا عنـه واجلوائيف   يياهنان برضا ر م . قاس تعـاح 

} ورضـوا  مـن هللا  وقـاس تعـاح البينـة   8] ال ية ذكل ملن خ  ربه { 

نهتيأ اكتبه سا ه ربه تعاح أ مني  اللهم أ مني    72] ال ية  كرب {أأ  التوبة   ا 

واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلد   رب العـاملني. 

نــل  وال،شـارة   هـذا الفائــدة مـا قــاهل ابـن نباتــه   ا طبـة وهــو : اللهـم ا 

م دليـل اي أأرمح دعودل عبادك ياسستدابوا دلعوتل ي ف ب سـع نا وسـعاه

 الرامحني . 

   احلذارة من اجلاهل املعتدي   شعرًا :  ) يائدة ( 

ذا  يدأنت سفيه ماهل .اك ذي حلــم   رى جاريت ال فيه  كام جأأنت ا 

ذا أأمن اجلهاس  ه  مـ  يعرضل للجهاس غمن من  الغـمن  ــرة ــــــا 

 رمـــال،ــ  أأع ا عل ل يبا  تي ي  ي تعرضن عــر  ال فيه ودارا 

 يــــــــــورتبة بني العــــداوة وال   ــه ــــــومغ عل ه اجلهل واحلي والق

 ـيفم ــــوات ذ يامي بني ذكل   ابحلـ  ــارةـــياكجوك اترادل وخيشاك  ت

 ـيفم ـــــعل ه جبهاس وذاك من احلــ  من اجلهل ياستـعن ايا     جتد بد

هتا   تـدباك احلـي والغضـب   قاس املؤلف : وهذا مـن حـمك وجـد 

وهذا التدباك ل ستعمل يـامي اجتـد بـد مـن مقارنتـه واسـ،يل ا ح مطارحتـه 

 ومنازلته أأما  وا اا أأو لليفوم أأمرا . 
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ومن امللحقادل وـا تقـدم  عـن عـ  ابـن أأيب طالـب كـرم هللا وهـه  

ســس ل مــااذلي يباعــدم عــن غضــب هللا عــيف وجــل ؟ قــاس : اتغضــب . 

جهــوم مــاتكرا الــنفس مــن دوهنــا   وســ،ب احلــيف  جهــوم وســ،ب الغضــب 

ماتكرهه النفس من يوقها   والغضب  رك من دا ـل اجل ـد ا ح  ارجـه 

   واحليف  يدأيت من  ار  اجل د . 

وهذا يائدة نقلناها من م تبادل احلبيب عـ  بـن ح ـن العطـاس  

ا : من أأ ناء م ت،ته للشس ا عبد هللا بن معر بن عفيف الهجـرام يقـوس ياهـ

وذكردل من الِنرشة وكرثهتن ياعي أأان انر  كل ابلنرشـ اجلـم حيـأ أأنـل 

تعي وصن نعي أأ  ماياهن يائـدة وقـدك تشـوا النـاس اذلي مـامعهم نرشـ 

يضمو  الطعم ويعملو  ماهلم بطعم أأسسبوع مع ال  مة من احلر    عـدم 

ادلاا املبادرة ب ع  و.اكا   يايهم وخفـف واتثقـل و  عريـل كفايـة . و 

عىل يهم ماذكران وبه أأاان من الغم اذلي هو املق،ـود بـل . وأأمـا أأهـل 

اليفما  ي  تغرت واتشاهد من أأحواهلم املعكوسة وأأعامهلم املنكوسـة وأأقـواهلم 

املنحوســة   مفــان مــا  وابغ نــاك تقــع مــالهم يــا هنم كامقــاس بعــ  أأجــ ء 

عـن ال خـرة   وجيهتـدو  سلفنا ريض هللا عهنم : مشستغلو  ابدلن ا .ايلو  

  مجع احلطام واكت ـاب ال اثم   يقـد نبـذوا احلـ  وراء كهـورن وريعـوا 

الباطل عىل رؤسهم   ومـا  بعضـهم   بعـ    يهـذا يظـي هـذا   وهـذا 

يداهن هـذا   وهـذا يـوايل هـذا   عـىل مـا ا بـه هللا وايـر    يهـذا 

ا من ع،مه هللا وقل ل مـان . وقـاس سـس دان  اا مـام عـ  ابـن أأيب افهتم ا 

نمك   زما  القائل ييه ابحل  قل ل  علموا ا  طالب كرم هللا وهه   اجلنة : ا 

  والل ا  عن ال،دق لك ل   وال زم للح  ذل ل   أأههل معتكفـو  عـىل 
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الع، ا    ي،طلحو  عىل الأذها    يتان عـارم   وشـائهبم أ ق   وعـاملهم 

ن كبـاكن وايعـوس غنـاهم يقـاكن . مناي    وقارام ااذق   ايعظم اـغاك

 شعرًا : 

 ون ي دوا وماي د اليفما   يقولو  اليفما  زما  سوء

يتحق  ابلتقوى واعت،م ابلعـروة الـو قأ واسـستعن اب  واحـذر مـن أأهـل  

اليفما  اسسامي نف ل وهواك وادلن ا والشس طا  واهرب اا يوـك واحـرص 

تقوا هللا ولتنظر نفـس } اي أأهيا عىل ماينفعل وتدبر قوهل تعاح  اذلين أ منوا ا 

ماقدمت لغد واتقوا هللا ا   هللا خباك وا تعملو  إ واتكونوا اكذليـن ن ـوا 

احلرش    . واعي أأ  هذا العوائد  19-18] ال ايدل  هللا يدأن ان أأنف هم {

ادلينية وادلن وية قد أأيضت بغالـب النـاس ا ح ي ـاد ادليـن يـذهب ادليـن 

ذكل بع  سلفنا . وقاس أأيضا : أأمور ادلن ا اتبعة لأمـور  و.اكا كام أأشار ا ح

تباع الظل للشخص   ياجهتد يامي ينفعل   وأأما بل ي يرى احل   ادلين ا 

ــع الشــقوق    ــن مج  ــوق وم ــع احلق ــدا   مج  ا عن ــه وا التق،ــاك ا  ا عل  ا 

خوانمك والع ـاس . ومـن م تبـة أأخـرى يقـوس  وايف ال  م عل مك وعىل ا 

 ه : ومع ة ادق احملبة تمثر ل،احهبا احلضور بغاك حضور . ريض هللا عن

ومـن هنــا يقــوس سـس دان امحــد بــن ح ـن العطــاس : علقــوا قلــوبمك 

ذا أأمطردل حسائب الرمحة عىل قلو م جي ل ق مل وأأنـت  ابل،احلني يا هنا ا 

انمئ . وأأما  بـة هللا جـل وعـ  هـو مـاذكرا سـس دان ايب بكـر بـن عبـد هللا 

 أ يقوس ريض هللا عنه شعرًا : الع دروس العدم حي

 قلب من اذلوق من حب اا هل     ـرهتاــوأأيقر الناس   ادلن ا وضـ

 قلب من الشوق من حب اا هل م   وعك ه ا   أأغىن الناس قاطــبة
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ومقام احملبة يعريوهنا أأراب ا   ومن اطه  لع الكونني . قاس تعـاح 

نل ابلملوىس عل ه ال  م   12] ال ية  واد املقدس طوى {} يا لع نعل ل ا 

ا  } طوى {طه   أأي الطاهر   قوهل  لعل املراد بط  الكـونني ي لشـاهد ا 

الواحد الأحد اذلي   ي  و  يـودل و  يكـن هل كفـوًا أأحـد . مفـن أأكـرث مـن 

هل ا ا هللا محمــد  تـ وة هــذا ال ــورة رزقــه هللا نـور التوحيــد وت لكمــة ل ا 

سـي . قـاس سـس دان عـ  بـن ح ـن العطـاس رسوس هللا اىل هللا عل ـه و 

 ريض هللا عنه :

 د ايطالب جناتل وحــد هللا القدطـــــوبع

ا أأنت والهادي رسوس ت ستقمي هل ا   قل ل  ا 

 ة التوحيد ياليفهما وقدها كل ليفطـــــذا لكم

 ت العروة الو قأ اليت ماقط يف،مها ي،مي

 اها وحققها وكن ياها عـيفطـــــــواطلب معان

 قايد والفــوائد جمي مميــــــــا  ا عقد العتلق

 تعي وت تبرص وت تنرص عىل مك من خ،مي

 اكا اييهميــــــــــهللا قل ق أأسستقم ا رب غــ

وقــد أأســلفنا بقولنــا : مفــن أأكــرث تــ وة هــذا ال ــورة   أأي  

سورة اا   ص رزقه هللا نور التوحيد و هو ماذكرا ااحب احلمك   قـاس 

: أأنوار أأذ  لها   الواـوس   وأأنـوار أأذ  لهـا   ادلخـوس .  ريض هللا عنه

ــواردة عــىل القلــوب مــن خــيفائن  ــوار ال قــاس الشــارح ريض هللا عنــه : الأن

الغ وب تنق م ا ح ق ـمني : أأنـوار أأذ  لهـا   الواـوس ا ح كـاهر القلـب 

يقــط   وأأنــوار أأذ  لهــا   ادلخــوس ا ح  ــمي القلــب وســويدائه . يــالأنوار 
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ا ح كاهر القلـب لشـاهد العبـد معهـا نف ـه وربـه ودن ـاا وأ خرتـه الوااةل 

ييكو  اترة مع نف ه واترة مع ربه وطورا ل عأ   العمـل ل خرتـه وطـورا 

يعمل ييه دلن اا . والأنوار ادلا ةل ا ح  ـمي القلـب وسـويدائه ايظهـر ياهـا 

ايا .   ا ا  ص وهنا يكـو  اا  ـ  ) قلت (ا اوجود هللا عيف وجل وايعبد ا 

. قاس اىل هللا عل ه وسي ) من أأ لص   أأربعني يوما تفجردل مـن قلبـه 

هياهـا بقـوس  ) قلت (يناب ع احلمك  (  ومنبع احلمك من مثرة كرة الفهم املشـار ا 

 سس دان احلبيب ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه حيأ يقوس : 

 هللا قل ق أأسستقم ارب .اكا اييهمي 

ــور الفهــم   أ ايدل القــرأ   وكــذا الأحاديــأ  بــل أأقــوس : ييرســي ن

وسي لغـوص معاناهـا   وكـذا مااـدر عـن وأ هل الواردة عنه اىل هللا عل ه 

العلامء الأع م العـاريني اب  وادلالـني عل ـه   وسـلفنا ال،ـاحلني   الكهمـم 

املنثور واملنظوم يا هنا خمـيفونة مـن الأرسار والأنـوار اسـسامي م زمـة أأورادن 

ن . ومن هنا يقوس الشـس ا العـارا اب  زروق ريض هللا وأأحيفا م وأأذاكر

عنه : ا   أأحيفاب املشاص افة حاهلم ونكنة مناهلم وماكا  علـوهمم وأأعامهلـم 

ــاهمم م،ــحوبة  له ــوهمم وم ــددة اب  ــدة بعل ــدأحواهلم مؤي   وأأعامهلــم ايفوجــة ب

 بكراماهتم  . 

وي،ــل ا طــاب   احملبــة ا ح هللا بلــوعيت الشــوق هــو  ) قلــت (

كرا ماكل بن دينار   قاس ريض هللا عنـه : خـر  النـاس مـن ادلن ـا و  ماذ

 يذوقوا أأط ب الأشس اء   قيل وماهو ؟ قاس : املعرية اب  . ق قاس شعرًا : 

 دة ورسورـــوض اء و   ا   عريا  ذي اجل س لعيف

 ورـبة نــــ وعلاهم من  احمل   اءـــوعىل العاريني  أأيضا  
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ل  ــ ـ يهن ا ملن عريل ا   هو وهللا دهرا مرسور  هــ ـــــ

وذلا قــاس بعضــهم :   ادلن ــا جنــة مــن د لهــا   لشــست  ا ح جنــة  

ال خرة   قيل ومات ؟ قاس : معرية هللا عيف وجل . وورد عـن رسـوس هللا 

اىل هللا عل ه وسي أأنه قاس : ) ط ـب الـنفس مـن النعـمي ( واـا يناسـب 

عـيف وجـل ولرسـوهل اـىل هللا عل ـه هذا املقام الرشـيف املن ـف حملبـة هللا 

كثــار ال،ــ ة عل ــه  ــذا ال،ــ غة وت  وســي حــ  قــدرا ومقــدارا العظــمي ا 

ح بيتـه    من وبة للشس ا عبد القادر الشايم املدم ملا جئت  عندا زائـرا ا 

وهو من علـامء املدينـة املنـورة عـىل سـاكهنا أأيضـل ال،ـ ة وال ـ م وت 

دان محمد وعـىل أ هل وحصبـه كـام يل ـ  هذا : اللهم ال وسي وابرك عىل سس 

بكرمل ويض    وأأنعم عل نا بكامس حبـل وحبـه . اهــ  يـ  أأقـل مـن أأ  

تدأيت  ا مائة مرة اباحا وم اء وت   مضـن وردي الكبـاك اذلي مجعـت 

ييه مجةل من ال، ة وال ـ م عـىل ال،شـاك النـذير الرسـا  املنـاك   وذكل 

متثاا ملا ورد عنه اىل هللا عل  ه وسي حـني قـاس هل أأيب بـن كعـب ريض ا 

هللا عنه أأجعل ا يت لكها كل   أأي اجعل كل  واب أأعاميل ؟ يقاس عل ه 

ذا تكفأ مهل ويغفر ذنبل . احلـديأ . اللهـم اجعلنـا مـن القـوم  ال  م : ا 

اذلين  هبم هللا و بونه   اللهم اجعل سيئد يت سـيئد دل مـن حتـب واجتعـل 

اللهـم أ مـني . واـىل هللا عـىل سـس دان ح سنايت ح سنادل من تبغ  أ مـني 

 محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

ومن بع  الكم احلبيب ع  بن ح ن العطاس   م ت،تـه يقـوس 

ــدأي  ريض هللا عنــه : وهللا هللا   كــرثة م ملتــه وجمال ــسته   يــا   قلــت ب

ذلاكر   جلـيس ربـه كـام ورد   يشء ؟ قلنا : التايل للقرأ   يلكم ربه   وا
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احلديأ القد ي ) أأان جلـيس مـن ذكـرم ( يـايهم . ومـن أأب ـادل هل ريض 

هللا عنه عىل س،يل الت ل ة ملا ح،ل هل من عـداوة عشـاكته قـاس نفـع هللا 

 به : 

 واربي من شغويب لل واجل م ضام  هل املعا مابين مغراا قليب وحل اي

 امـــــــمن احصبته وابلغت   حبه جف  امشو ويكري حـار   وقتنا وقت ال 
 امــــجنا يل   اجليفاء من حد  خس اجمل  ومن شسنفت هل اكس حلو رصا  هام

ــ هـدم ما قد تقدم برجهل من م   ومن شس ددل ح،نه ب دي والل ام  بامـــــــ

نبــذس والربي  امو ـوات هن كفأ خـاك من رجل أأوغ  امــــــــزما  الع  ييه ا 

ــ وعادوا بعد ما دارسوم   املـ   دامــولو عديت ذي ابعدوا بعد الت  ثامــــــ

 ح ،ت أ اا رجـعوا حل ادي عوام  وطلبوا عندي العي واست قوا  دانم

رجع ومنه الفيفع  واللك ي  امــــــولكن ح سيب هللا وتدباكا كـف ل ه  ا   امــــــــا 

 نامــــــــ محمد جدان الهامش   قريش  كـ   اميمواىل هللا عىل امل،طفأ طـه ال

 غامــــوعد أأهل احل د  والعداوة والض  امـــعل ه أ اا اىل عدد ما سب ش

ذا تكفأ  حلاق عىل حديأ أأيب بن كعب عند قوهل عل ه ال  م : ا  ا 

وت هذا   ال،ـ ة عـىل النـيب اـىل هللا  ) يائدة (مهل ويغفر ذنبل . 

بغ  للك أأحد أأ  يدأ ذ مهنا بدأوير ن،يب وجيعلهـا   وردا عل ه وسي   يين 

ت ـا   ـا أأوس ادلعـاء  ودعواته كخمت امل ل والط ـب   وقـد ورد الأمـر ابا 

 وأأوسطه وأ خرا كام أأ ،ته أأاب طالب امل    كتابه ) قودل القلوب ( . 

قاس بعضهم : ولعـل مرشـوع ة ال،ـ ة عـىل الأن،يـاء ا    ) لط فة (

له ـة لأ  الع قـة بـني روح روح اا ن ا  ضع  فة ات ستعد لقبوس الأنوار اا 

اا ن ـا  وأأرواح الأن،يـاء ابل،ـ ة   لأ  الأنـوار الفائضـة مـن عـا  الغ ــوب 
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عىل أأرواح الأن،ياء علاهم ال  م تنعكس عىل أأرواح امل،لني علاهم   ولهذا 

لتقطــت بعــ  مــن ال،ــ غ   الــورد الكبــاك املميفوجــة ابدلعــوادل اجلوامــع  ا 

كوامل   وروا   أأسسب  ا ح مالهـا يلـهلح امحلـد عـىل مـا أأسـدى وأأعطـأ   ال

 ذكل يضل هللا يعط ه من لشاء وامحلد   اذلي بنعمته تمت ال،احلادل . 

تدباكك مع كنل أأنه ي،ـلحل يهـذا ا ااك وهـو الرشـك  ) يائدة (

ا ف  اذلي هو أأخفأ من دبيب اهيمنل . وريض هللا عن سس دان أأيب بكـربن 

  الع دروس العدم حيأ يقوس : عبد هللا

 ومع التفوي  ييضادل املىن  ا     الت لمي راحة عاجهل

وما أأح ن ماقاهل سس دان عبد الرمحن بن سلامي  الأهـدس  ) قلت (

حيأ يقوس : اللهم ا     تدباكك مايغين عن احل ل   وا     كرمـل مـاهو 

ميحو اليفلل   يوق الأمل   وا     حلمل مال د ا لل   وا     عفوك ما

اللهم يبقوة تدباكك ويي  كرمل وسعة حلمل وعظمي عفوك ال عىل محمد 

خوانــه مـن الأن،يــاء واملرســلني وأ س لك مــهنم  وعـىل أ هل وأأحصابــه وأأزواجــه وا 

واتبعاهم دبرم بدأح ن التدباك وأألطف يب يامي جردل بـه املقـادير  ا أأيتقـر 

ــىل لك يش ــت ع ــت ح ــسيب   وأأن ــت ريب   وا أأضــام وأأن ــدير   وأأن ء ق

واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلـد   رب العـاملني 

ل ـل أأرصيـت أأمـري دبـرم اي هللا  . وأأضفت بقويل : ايمـدبريل و  أأدري ا 

 بدأح ن تدباكك . 

وأأان الفقــاك ا ح رب النــاس معــر بــن امحــد العطــاس قــد  ) قلــت (

ن الأحصـاب واا خـوا  رسحت النظر بطري  الفكر يامي سسب  من اليفما  م

والأ دا  والأقرا  يامي ح،ل علاهم من تقلبـادل أأحـواس اليفمـا  اذلي  ـاك 
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ييه العقل واجلنا  من النــيفوس بعـد الطلـوع   واباـةل يـامي يهمتـه مـهنم ا   

ا من مردل ساعة عل ه وقلبه يح بذكر هللا والأنـس  اا ن ا  ايغبط أأحد ا 

 بقوهل :  به   يقد مجع هذا املعىن بع  الشعراء

 ولك نعمي ا  ـاا زائل  أأا لك يشء ما   هللا ابطل

يلهذا ياليفم تغمن وتكرم   ذا و  ق . وهذا تن،يـه للن،يـه ا الغايـل 

ال فيه   واف اليفما  الراهن وأأههل . قاس سس دان عبد هللا بـن محمـد بـن 

 مطهر ااحب قََ م ريض هللا عنه شعرًا : 

 هل أأيـلســـزما  مفلس وأأه  لســيقوس بن هامش زما  الف

لت،س ا امللـ،ســـــــــــوانفــ  الناس  انوا واليفما   ا   ـ  ا 

 وقت احل را وأأههل أأدنس  ذا وقت احلكر وقت ادلنس

 ـ  كل تهنســـــلش  ويب  زما  لو تش  لواحد جلس

 وشل يوق الـراس  أأطلس  ولك من عندا طعام  أأوبيس

 اهل  تدأسســــــــولك ما قـــ   نفسا   قاس تبعواأأوجلس هل

ق أأقوس واب  أأسستعني وأأعوس : ليفوما عىل لك عاقل أأ  يوكف هل  

} يـاعتربوا اي أأويل ساعة من ل هل وهنارا   التفكـر واا عتبـار لقـوهل تعـاح 

وسـي ) وأ هل احلرش    وقد ورد عنه اىل هللا عل ه  2] ال ية  والأب،ار {

( واباةل ا   هذا اليفمـا  والتبـاس أأهـهل  ـاك ييـه ال ع د من وع  بغاكا 

العاقل   ولكن من نظر بعني الب،اكة ا ستبرصـ وتدأمـل ونظـر   ومــزيح بـني 

 15البعرة وادلرر . وقد تدأملـت   وقـت ال ـحر وذكل   لـ ةل الربـوع و 

هـ يمين عااهتم و  كاهرن ا ـاك   وملاتثـت  1360جامد ال خر سسنة 
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ح أأاـهل وا   تـيفايح بـيفي العلـامء ولكـن عنـد  لكعن بواطهنم رأأيـت  يرجـع ا 

 اا متحا  يبا  . قاس سس دان ايب بكر العدم شعرًا : 

 كذبته شواهد اا متحا   ولك من يدع  ماليس ييه  

وذكل رضورة التعاكم بتعظمي العوام هلم املغفلـني بدأسـسباب العـي   

هل ااحب احلمك : ا الظاهر أأول ار أأي تي اك النقد   يدا و  يدري ماقا

تفضل كـن .ـاكك عـىل يقـني نف ـل . ولكـن عـىل ماقلنـا : الك يرجـع ا ح 

 أأاهل . قاس سس دان ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه : 

 ن لهم مهنم واهيهَبم من طرق الأمادل

ا   ومن هنـا تكـو  رابطـة الأم أأقـوى للـودل مـن وادلا ولـو ا ييـه ا 

 يــا   العــرق دســاس ( وكــام قيــل الرضــاع .و  احلــديأ ) فــاكوا لــنطفمك

 شعرًا :

   ييفس مر يندم عند جمناا جان ه  لو كنت ابلشهد ت قيه  عرق احلد 

ذ  ربـه واذلي خبـأ ا قاس تعاح   } والـب  الط ـب خيـر  نباتـه اب 

ــدا { ا نك ــة  خيــر  ا  ــوس وهــو ي،ــل  58] ال ي ــا أأق ــن هن الأعــراا   وم

وذلا جعــل هللا  ومــاتعملو  {} وهللا  لقــمك ا طــاب ماقــاهل رب الأرابب 

ن ا  عقل خير  بـه ا بيـأ مـن الط ـب   وا يكـو   سسبحانه وتعاح ل  

ا خملترب وهل نظر  ارق كام قيل شعرًا   ذكل ا 

ا سارق كاما  سارق رسق سارق وهو ماسرتق    مالرسق ال ارق ا 

ا العارا اخملترب  أأي ا ينتقد العارا اذلي عريه اورة ب  حقيقة ا 

نـه ينظـر وذكل ب  تقـوا يراسـة املـؤمن يا  نظرا ا ارق . قاس عل ه ال ـ م ) ا 

بنــور هللا ( وقــاس معــر ابــن ا طــاب ريض هللا عنــه : ل ــت ابِ ــب وا 
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يغدرم اِ ب . واِ ب هو الغدار. ومن هنا ينبغ  ويتدأكـد عـىل لك عاقـل 

عـرا   هذا اليفما  أأ  يغتمن يراه   ومن ايمثحن وقته   ل هل وهنارا وا ي

مقدار معرا  ر عل ه ساعاته وهو م ستغرق   أأمـور دن ـاا و  هيـمت بد خرتـه 

هياها معادا   مفن اك  هذا حالته يـاملودل أأوح بـه . قـاس سـس دان عبـد  اليت ا 

 هللا بن ح ني بن طاهر ريض هللا عنه شعرًا : 

 لك هل منه ن،يب  املودل أ دل عن  قريب

 يهي  م، بة  عامة  من اك  داٍ  أأون يب

 قاس سس دان احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد ريض هللا عنه : و 

ــ القرب أأما روضـــة نع     ا حــ  ميةــــــــ  ـفرة حجميةـــــــــــــنعم وا 

 جتري واتدري بعظم الأخطار  يامعل لنف ل اتكن  مية   

وادق ال،ادق امل،دوق الوادل هللا وس مه عل ه حيـأ يقـوس  

نة الغفــةل : ) النــاس ن ــام يــ نتهبــوا ( اللحهــم أأيقــ  قلوبنــا مــن ســسِ ذا مــاتوا ا  ا 

واحت ينا عىل ِغرة   اللهم ايمن وي  أأهل ا ـاك للخـاك وأأعـاهنم عل ـه ويقنـا 

 للخاك وأأعنا عل ه   اللحهم  اجعلنا نبادل نعمتل واجتعلنا ح،اد نقمتل . 

ــة   ــة ادليني ــس ة واملعنوي ــاليب احل  ــيب وق ــرا  قل ق ا م ا أأداوي أأم

ــا وا ــاورد عــن أ ابئن ــذا م ــة . وك ــاك الغن  ــة يهن ا ابدلعــوادل النبوي ــة ا  دلن وي

ــع  ــة   م ــل الروي ــن املناه ــة م ــاداتنا ال،ــويية   أأرابب املشــارب الهن  وس

ــاهر  ــور الب ــة   ومــهنم ســس دان الن ــة   أأرابب اــفاء الطوي له  ــادل اا  التدل 

 احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طاهر   ومن نظمه يقوس   سادتنا الكرام

 م،اب ا الظ م : 

ا خـبااي للب اي ييفيلو   مان ا ادوى من لك عهل يداوو    مان ا 
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ومن املعلوم عند أأرابب الفهوم ا   دواء الطبيب أأقطع وليفواس ادلاء  

ومــن أأنــواع الأمــرا  الباطن ــة اهلــم واحلــيف  يقــد ســس ل  ) قلــت (أأرسع  

يباعـدم عـن  سس دان ع  بـن أأيب طالـب كـرم هللا وهـه يقيـل هل مـا اذلي

غضب هللا عيف وجل ؟ قاس : اتغضب . وس،ب الغضـب مـاتكرا الـنفس 

من دوهنا   وسـ،ب احلـيف  جهـوم ماتكرهـه الـنفس مـن يوقهـا   والغضـب 

 رك من دا ل اجل د ا ح  ارجه   واحليف  خير  من  ـار  اجل ـد . ق 

حلاق واسستطراد عىل أأب ادل احلبيـب عبـد هللا بـن محمـد ال ـابقة  نورد هنا ا 

 عند قوهل ريض هللا عنه    واف اليفما  وأأههل حيأ يقوس : 

 وشل يوق الراس اطلس  ــعام أأوبيســــــولك من عندا ط

 ـاهل تدأسســـــــــولك ما قـ  ا   قاس تبعوا وا   جلس هل نفس

يتدأمل أأهيا الواقـف أأ  لـلك منطـوق مفهـوم   يـا   مـن يـدا  ل ـة  

ل ـه بعـني ماتقو هل حاجة اسسامي عند أأقرانه يض   عن الغاك   وينظرو  ا 

اا سستحقار   حف نئذ ل خط نف ه ويبيت ل هل   مهرا وهنـارا   حرسـة . 

ح هذا املعىن يقوس احلبيب ع  بن ح ن العطاس   مجةل من ق،ـائدا  وا 

 : 

ي  ماحد  به من الناس   س ـــــولك من جاا اا 

ــ وليس منه فــ   ه راســـــــــوالشــلو  ب  بارــ ـــ

 ومن موضع أ خر يقوس : 

 ه درن وا هل وسلــم كني من امع

 لحىت الكمه ي،يب الناس منه زعــــ                    

 دســــــــلوقاس وين الطري  اجلــادا ماي
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نه زل                     لـــــوا   جا ك يفيت بعلمه قـاس ا 

 لـــــما حد يـحبه ولو يعـهل عل ه الطل

 ديثه زوســـــــلك ينكر ويلق    حــ                    

نه زحـ  لـــــلو قاس هذا عطارد قـالوا ا 

 قلـــــأأيضا ولشننه اليفينادل د عــج امل                   

ــ  ــ وأأمه تذمه ويدخـ  لها عل ه الفشلــــ

 كني من ابلكــهيوى وا هيـتوي م                     

 ـلــــيقرص دوهنا ماي، حىت مقااـدا

 ومن موضع أ خر يقوس ريض هللا عنه : 

بنه وأأبوا وأأمـ  من ا معه  ،ـوس زاد مهه  ـهـــــــيقنف عل ه ا 

 تقوس اهو يش وا أأعرا ا مسه  هـحىت املــرا بني الن ا تذم

ســستطراد أأيضــا عــىل قــوس احلبيــب عبــد هللا بــن محمــد : ولك مــن   ا 

ح أ خر  ا   يقد ح،ل جملس   مكة املرشية   يـوم عندا طعام أأوبيس. ا 

رجب يرأأيت واحد طلع من جدا ويل منه مدة سـسنة أأوسـسنتني  26ااعة 

ــة  ــب ب ــواد وكلم نقل ــت اــورته اســسامي وهــه ا  ــه رأأي ل  ــا نظــردل ا    ومل

ووجــددل لك مــن   اجمللــس  رتمونــه بغايــة اا حــرتام   و  اجمللــس مــن 

ل ــه يــامي  يطلبــه ويرغــب ييــه   ييــا  الشــسبا  والشــيبا  واكنــت وهــهتم ا 

سستغراقهم    بة هذا الشـخص ومـن مـاهل   أأيـ  ينظـرو   العجب من ا 

بعني الب،اكة ق يبرصو  مايعقلو  ولكن عىل ماقيل : وأأىن لعم ا  الع ـو  

مفدال ة من ماهل تقيس القلب وتظلمه ومن اك  ال ـمع  ) قلت (تراها . 

الطريـ  ولكـن قـاس هللا  وايبرص يهـو خيـبط خـبط عشـوى ايـدري أأيـن
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الـروم    مـاداموا عـىل  32] ال يـة  } لك حيفب وا دلهيـم يرحـو  {تعاح 

نـ رن أأون،ـحهم ون يظنـو  أأهنـم عـىل  هذا احلاا يكيـف ال ـ،يل عـىل ا 

هنــم .لطــوا   العبــارة   وســوا يبــا  هلــم .ــدًا  طريقــة   ا والك   بــل ا 

مة مـن موجبـادل الندامـة ا طاء بطعم القرارة   ن ـدأس هللا احلفـ  وال ـ 

 أ مني اللهم أ مني . 

ــن ح ــن العطــاس     ــ  ب ــب ع ــادل احلبي ــمي أأب  ــع ا ح ت  ق نرج

سـستعاذ  ) قلـت (ااحب القل وأأنه مكود و ـيفو  .  وهـذا احلـيف  اذلي ا 

منه رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي بقوهل ) اللهـم ا م أأعـوذ بـل مـن اهلـم 

وذ بل من اجلنب والبخـل وأأعـوذ واحليف  وأأعوذبل من العجيف والك ل وأأع

ذا مـر   بل من .لبة ادليـن وقهـر الرجـاس ( احلـيف  هـو مـر  القلـب وا 

) القلب مر  سـائر اجل ـد   وعـىن ي ـد اهيتـدي ا ح معـايل الأمـور . 

بـن م ـعود  قلت ( واـا ينبغـ  أأ  يـدعو بـه هـذا ادلعـاء وهـو من ـوب ا 

قتـار ريض هللا عنه وهو هذا : اللهم ان وجوهنا ابلي ـار    واتوهنـا ابا 

  ين رتزق طـاليب رزقـل ون ـستعطف اار  لقـل ونشـستغل تمـد مـن 

أأعطاان ون،ت  بذم من منعنا وأأنت من وراء ذكل لكه أأهل العطـاء واملنـع   

ل ـل  ا ا  اللهم كام انت وجوهنـا عـن ال ـجود ا ا كل ي،ـنا عـن احلاجـة ا 

ك واـىل هللا جبودك وكرمل اي أأرمح الرامحني  وأأغننا بفض  عن من سوا

 عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني .

ومن جماري الفكر ما رأأيتـه ونظرتـه بعـني الب،ـاكة وذكل   اـباح  

هـ  : رأأيت العجـب العدـاب  1369جامد ال خر سسنة   21يوم ال ،ت  

أأ  بعضهم مي  معرا هو وأأخوا   هذاذ   الغربة وحت،ـلوا عـىل  ،ـوس 
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ذكل وملكوا ماس وخنل  وبنوا داير وتثوا برئ وأألقوا عندها جاب ـة   ق  من

تفا  به بعد واوهل من ب دا قاس : ا   أأيخ بعـد  أأ ربم بعد هذا لكه مع ا 

.ـ ق ال ـسنة ابيطلـع   ولكهـم ط بـت الـيفايدة مـن احلطـام ون   تعــب 

ني ون،ب من عام ا ح عام وهي جر   ومن طلب الراحة ماسرتاح وهذا عـ

ماح،ــل للمــذكورين . ولشــهد ذكل مــاورد عــن ســس دان قطــب اا رشــاد 

 احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد حيأ يقوس ريض هللا عنه : 

 ايكرث مهل ماقـدر يكو   القنع راحة والطمع جنو 

 ومن موضع أ خر يقوس : 

 ابل والقـذر    س امليف   لك من حهبا عقهل يدور

بـل  ) قلـت (: ا   الطمـع أأاب املهـاكل .  واباةل عىل ماقالته العرب

ـا   احلاس مايهتنـا الرقـود لـ      هي  ااحبه   ادلين مع حاهل وماهل   أأمح

و  اهيهنار خبه ج ام وعق    يا رت أأهيا اا ن ا  أأي احلاس مـن احلـالتني . 

 ومن هنا يقوس احلريري   طبقاته شعرًا : 

 يفازاــــــــكرامة وع كل عندي  ريـــقل مل ستطلع دخيةل أأمـ  

 فازاــــــــورسى   مفازة مفـ  أأانمابني جوب أأر  يدأرٍ    

 راب والع زاــــــوهازي اجل   ــــزادي ال، د واملط ة نع  

ذا ماهبطت مرصًا يبـ يت    يفازاـــــغرية ا ا  والندط ج  يا 

بلازا  ليس يل ما أأساء ا   يادل أأو    أأحيف  ا   حاوس اليفما  ا 

 ازاـــــونفيس عن الأىس منح  .اك أأم أأبيت  لوا من اهلم  

 ـيفازاـــــــــابرد من حرارة وح  أأرقد الل ل ملء جفين وقليب  

 ـيفازاــــــوا ما ح وة من م  اأأابيل من أأي كأس تفوقت  
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جـ  ا وا أأسستخاك أأ  أأجعل اذل    ازاـــــس جمازا ا ح ت سين ا 

ذا مطلب ك ا حةل ا    ـازاــــــــــيبعدًا ملن يروم جنــ  ارــــلعوا 

هل ل نـ    لازاـعاا طبع  طباعه واه  اءة نكســــومىت  ا 

 من ركوب ا نا ركوب اجلنازا  ـاكـــــــياملنااي وا ادلاناي وخـ  

ــدأقوس واب    ) قلــت (  ومــن مــ امدل ماســسب  يــامي صــن ب،ــددا ي

ــدأ  ــتغ    لك ش ــه ال ــي ا   اا ن ــا  هل تطــورادل  امل ــستعا  وعل  ع : ا 

 وأأينا    قاس الشاعر : 

 غرائيف ليس حت،اها وأأيـــنا   احت ب الناس طبعاواحدا يلهم    

ومع ذكل يـهل أأيضـا جـوادل   أأوديـة ادلن ـا   ومـن املعلـوم عنـد  

أأرابب الفهوم ا   راحهتـا معجونـة بكـدرها   قـاس سـس دان احلبيـب عـ  بـن 

 ه شعرًا : ح ن العطاس ريض هللا عن

ذا مسحت ب اعة مرسة ابحامتيل    بدا مهنا الكدر   الأ ر مال اجلـباس  ا 

واباةل ماحد  ـ  مـن مكـدراهتا قـط   ومـن أأراد ا ـ ص مـن  

ــه  ــامي ايعن  ــل ي ــ  التغاي ــسباكها ل ــ  طري مكــدراهتا ونشــسبادل أأااك ش

فاء ولشستغل وا يعن ه وذكل وا ي،لحه لقلبه وج ـمه   يراحـة قلبـه   اـ

ج مه   الروقـة وسـكو  الـنفس . و  احلـديأ ) سـكو  الـنفس مـن 

النعمي ( ق يدأ ذ ال ء من عادة وعبادة براحة   و ـط رحـهل عنـد اببـه   

ويقوس لكها اببه   وجيعل مراقبته   أأايمـه ول ال ـه   يقظتـه ومنامـه ييـه   

  و  ويكو  قرة ع نه وأأن ـه   ذكـر هللا منـني مـااك  و  أأي مـ   اك

هامتمـه    أأي وقت اك  من ل ـل وهنـار   لك حـني وأأوا    وأأ  يكـو  ا 

افاء قلبه يا   تشستيت اذلهن ايفيـد يشء بـل يكـو    اـه و  اـه 



 183 

عن ال وى   وايبايل وا قيل ييه من سوى وما هو سوى   ومن اك  مع 

هللا اك  هللا معه   دن ـاا وأ خرتـه . وكفـأ مـاورد   احلـديأ كفـأ ) ا   

منا ينظر ا ح قلوبمك ون اتمك ( قاس تعـاح هللا }  اينظر ا ح اورمك وأأعاملمك وا 

ح هنـا أأقـوس :  70] ال ية  ا   يعي هللا ييمك  اكًا يؤتمك  اكًا { الأنفـاس   وا 

 قف  ايقر يت الرك كة هنا قف  . 

ق نقدم من الن،احئ ادلينية وادلن ويـة للـروح واجل ـامن ة وذكل بـدأ   

حلــواد  هــذا اليفمــا  ودوائــرا ل كــو  يقظــا  وينحــاز ا ح يكــو  مرتقــب 

ــا م مالــت ذكل  ــوس   ي ــا العق ــيت حت،ــل احت له ــا   احلــواد  ال ــب ي جان

ذا أأراد اا ن ــا  الطلــوع ا ح  اكلــوادي املل ــا  املنحــدر جبراينــه القــوي   يــا 

نه ال ستط ع لقوة جراينـه بـل  مرا  عَل حة ي  يع د سلوكه وسط الوادي يا 

جانب الـوادي ومي ـ الهوينـا   وعـىل املداومـة   سـلوكه  ـذا يدأ ذ ا ح 

ــه    ــر  هل   طريق ــار  يع ــن لك ع احلــاا ي،ــل مق،ــودا   ول ــي م

ويكــو  براحــة   ج ــمه وقلبــه . وذكل املــراد بلــيفوم امخلــوس والــتخ    

ويتخلل أأوقاتـه ابلراحـة ونشـاط الأعضـاء وراحـة القلـب   ومـع هـذا لكـه 

ا وتـدأيت ي زم نف ه احلذارة  اا سس دأيت من دوائر ادلهور   ما تدأ ذ وقـت ا 

بل واملراسـ دل وذكل مـن اـوا  أأخبار اا اخيطر ابلبـاس مـن تقطـع ال ـسُ

ا شـايك لشـ  اـا ح،ـل عل ـه  البغاة الطغاة عىل العباد   مفا واحد جتدا ا 

بنـه    من نكبادل ادلهر واحد يدأ ذ ب دا من أأقاربه ا أأب ـه وا أأخيـه وا ا 

 قــا اب  ورســوهل وبنف ــل وقــل : ح ــسيب هللا ونعــم الوك ــل نعــم يكــن وا

املوح ونعم الن،اك اينعـم املـوح واينعـم الن،ـاك   واـىل هللا عـىل سـس دان 

 محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد  رب العاملني . 
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ــة   ــا براع ــدم قبله ــا وال خــرة   ونق هــذا الرســاا ت ــمأ راحــة ادلن 

ذكل حتذير ملن  الف هذا الرساا   ونورد مـن الكم سـس دان اا سسهت س و 

معر بن سقاا ال قاا ما أأ ،ته   خطبـة كتابـه ) تفـرحي القلـوب وتفـرجي 

ــاك  ــا  كث ــذا اليفم ــت ه ــام رأأي ــه : يل ــاس ريض هللا عن ح أأ  ق الكــروب ( ا 

احلداث    قد توالت عىل أأههل اهلمـوم   وغشـيهتم الغمـوم   وحـىت ق ـت 

توالت علـاهم الكـروب   وأأقبلـوا عـىل مـايفىن   وأأعرضـوا مهنم القلوب   و 

عن مـايبقأ   وغفلـوا عـن معـامةل هللا   وأأدبـروا عـن ابب هللا   يغرقـت 

العامة   تار الأكـدار   وحـاردل ا ااـة   ميـادين اا ستب،ـار   يـلك 

حار مع من حار   ودار مع من دار   وغرق   تار اهلموم   وغفـل عـن 

يـوم   يرأأيـت أأ  أأبرشـ قلـيب ب،شـائر   وأأزيـل عـن رويح معامةل احل  الق 

ــوا    وأأنظــر ا ح ماســسب  واك     ال ــستائر   وأأت ــىل ابملكــوح  عــن الأك

وأأيرح قليب وأأزيل مه  وكريب ابلنظر ا ح ال ـواب    واا رتقـاء مـن ال،ـور 

ا ح احلقــائ    يعىســ أأ  أأمش ن ــسمي الأنــس وال،ــفا والفــرح واا اــطفاء   

 يفوس الأتراح . وحت،ل الأيراح وت

ــم   ــرحمي   امحلــد   اذلي تكــرم   وويــ  وأأنع ــرمحن ال ب ــم هللا ال

ان  } وا   تعـدوا نعمـة هللا احت،ـوها {ابلنعم اليت احتىصـ . قـاس تعـاح  يـا 

ح الـيفايدة طـالبني   لقـوهل تعـاح  } لـنئ تمد هللا   نعـم هللا رايلـني   وا 

م واا ميا    اللحهم أأمتنا علـاهام يامحلد   عىل نعمة اا س  شكرمت لأزيدنمك {

بعد طوس العمر   طاعة هللا لقوهل عل ـه ال ـ م )  ـاكمك مـن طـاس معـرا 

وح ــن معــهل ( وبركــة العمــر   م زمــة الطاعــة ملــا روي ) الــرب ييفيــد   

العمر ( مع حصة اجل م وكامس العايية   عاييـة الأداي  والأبـدا  مـع الروقـة 



 185 

ا  نتا  مغبونتا    كثـاك مـن النـاس   ال،ـحة وال كو  . و  احلديأ ) 

لعهل يراغ القلب بكفاية املؤنة حف نئـذ يتفـرغ للطاعـة .  ) قلت (والفراغ ( . 

قاس سس دان احلبيب علوي بن عبد هللا بـن شـهاب ادليـن الرتميـ    بعـ  

ذا تيرسـ أأمـر املعـاش . ومـا   ا ا  مذاكراته : ايط ب احملراب وا الكتاب ا 

 ســس دان محمــد بــن هــادي ال ــقاا : اــاحب القلــب ال ــلمي معنــاا ماقــاهل

تط ب هل الطاعة . و  رواية : الطاعة مع القلب ال لمي مـن النعـمي . يعنـد 

ذكل يتذلذ بدأرسار املعام اليت ت املق،ود من الطاعة   مـع كـرثة ذكـر هللا 

ذا اك  اا ن ا   وال، ة وال  م عىل رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي . يا 

ذا دأأبـه يقـد د ـل اجلنـة املعدـةل الـيت جـاء   واـفها : ياهـا ماتشـسهتي  ه

الأنفس وتذل الأعني   وياها ما ا عني رأأدل وا أأذ  مسعت وا خطر عـىل 

قلب برش . وذكل ملن حو قلبه عند اذلكر يا   ييه الرس وبه حتوز يضل 

م مغفرة وأأجـرا } واذلاكرين هللا كثاكًا واذلاكرادل أأعد هللا هل اذلكر لقوهل تعاح

و ام الفراغ للحديأ ال اب  هو  ) قلت ( الأحيفاب   35] ال ية عظامي { 

قطع التعال   وذكل مااحه سس دان احلبيب ع  بن ح ن العطـاس بقـوهل 

 ريض هللا عنه شعرًا : 

ــ ايكنــ   ماتلكف ذو يطانه  ـ ين اتلكفـــــ

 يا     شهل  همانه  ا تشل احل د  الأرصم

 انهـا تقاب   الكي  هاــ ل من   قل مل بنف 

 هــ ل الك   م ن  د بقلبلــــــا حتلل حـ

 هـ  ا بهتا  وجان  الأر  حتمل  اك منل

 والعدس ييه  الرزانه  وأأنت اي م كني عاجيف
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ح أ خر الق، دة . ومن الكم سس دان احلبيب ع  بن محمد احل،   ا 

 ريض هللا عنه يقوس : 

 ربـــت ا غنيت هل ماطماادري ورى الوق

ــ ا حل للوقت يل    الأســد يغ                 تلبـــــــ

 يب اوب ايبوعو  ما ادركت هل قط طب

 د نشبــــــر وا ملن   شسبل هذا اليفمن قـ             

ــ ومن محل يوق محــهل اي الفل    ع  تعب ـــــــــ

 ـج ما ابــــــومن ورد ما و  وسطه س             

 وربــــــــــــاي.ارة هللا من هذا الطـــري  ال

ومن أأب ادل للحبيـب   ـن بـن علـوي ال ـقاا نفـع هللا بـه وهـو  

ح أأ  قاس :   انق  من الكم الشس ا معر ابخمرمه ريض هللا عنه ا 

 ـرب الأكرمـــــــواسس ع لذلي قد قاهل احل

 ـذي به تلكمابن عبد هللا ال،و   ال                   

 ابذلي قد حوى من عي خميفو  مكمت

 ظمــــــــقوس شا  واك  ماـــل در من                  

ــ ييه ترايق من يعـرا  ويعقل ويف   همـ

 ا   بغ ت ال   مه خـل انقتل ت دأم                   

 مـــ  ميادين حمك هللا ا ح حيأ  يـم

 ـيـــــــــسي ايسلامي  ت ــواترك اهلم                   

 مــــما  ا م وعيفة ماكل امل  الأعــظ

 قلت للنفس مي  يب عن املـدح واذلم                    
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 ه مجــــواتريك لك عادا واتريك  التلكف

 ا  ـــــواعلم  ا   العوائد   تعــواده                  

 دمــــــوأ خرة لك من يتبع عوائــدا  ينـ

 ما هللا أأ لقأ   العق  اــفا لك مغمن                  
 .اك هو يل حذا ابل س ف والرما أأسي

 ريقه مع القدرا وطــدأطدأ وسـيح ــــــ  ط                 
يهمه  ا   كنت للقوس تفهم  ذا الكم احملب ا 

 ه واسستخر  معان ه واعــــيــــــوات د يي                 

 وم للرشت ــــيـــــــــــلك القيود الي ا  

 واك واغـــمنــــياطرح الأمر لكه ط مـ                  

 م والغــــمــــرك الهــواتبربل من زمانل 

  القل رازقل ح سبل مفه ليس تــهمت                 

 قف عىل ابب عيفا ذل ابلأعــتاب واليفم

 ـمــــــنا  يكرم نيفوكل ويرحوانطرح ابلف                  

 ا  ــــت رتح من عناها يا حملـــــبه له

 ت وبلخاك معت . واىل هللا عىل سس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه  

 وسي وامحلد   رب العاملني . 

وسـي ) مـن وأ هل هذا الرساا متضـمنة عـىل قـوهل اـىل هللا عل ـه  

يدة ياميذكرا ال ـس وط  ريض مف  ) يائدة (عرا نف ه عرا ربه ( يدأقوس : 

وسي ) من عـرا نف ـه عـرا وأ هل هللا عنه   ب ا  قوهل اىل هللا عل ه 

ربه ( ومجع   ذكل جيفأأ  وساما ) القوس الأشـسبه يـمين عـرا نف ـه عـرا 
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وهـذا احلـديأ جـامع للمعـام ادلقيقـة يل عـرا اا ن ـا   ) قلـت (ربه ( . 

نـه أأقـرب ا ح معركـة ضعفه وضعف ضعفه اسسامي ملن قد طعن   ال ن  يا 

ح أأعضائه وجوارحـه يهـي  ا ح اا صطـاط أأقـرب   ولك  ذا نظر ا  املنااي   وا 

يوم أأضعف اا قبهل   قيامه تقوق هللا تعاح وحقـوق العبـادة مـن اـ ة 

واــ ام وقيــام وســائر وكــائف العبــادادل   وأأمــا العــادادل يهــي  تتبــع ميــل 

نه عل ل لنف ـ ل حـ    وأأ  تدأ ـذ مـن النفس وشهوهتا يامي  ل وجيمل يا 

التوس دل اليت مهنـا تنشـس ط للـروح والقلـب مـن أألك الط بـادل وسـكو  

القلب وروقة النوم   يا   النوم رابطة العقل   أأا ترى ا   اجملنو  اينـام   

النبـاء   أأي  9] ال يـة  } وجعلنا نوممك سـسباات {قاس تعاح   اذلكر احلكـمي 

الكفايـة بت ـاك املؤنـة   وينبغـ  كل راحة لأبدانمك . ومع ماتقدم أأ  يض ف 

) أأ  تقابل ت  النعم اجلل ةل ابا عرناا ابلعجيف عن أأداء شكر ت  النعم . 

ولشمل ذكل ماذكرا الشس ا عبد هللا بن معـر ابخمرمـه   ق،ـ دته  قلت (

 امل اما ) عروس ادليوا  ( وت هذا : 

 محتل غــ من يل ا     يربد غ أ ر   رب ا     ل عين ابب يض  مفن يل

 ا نطرايح عىل ابب الرجا منل لك و   ايل وضعف  وذيلاي هللا أأنظر ا ح حــــ

خنـ  ع  عن أأعاميل وعق  ونق  ويل ويـع ـــــوانقطاع  ا يضــاكل بق   ــــوا 

 قد جردل به مقـا ديرك عىل انس قب   يا طا مذهيب والنقص   الط نه أأا 

 ـلــــياغتفردل ا طا وأأول هتم لك يضـ   ــــش ماياسستقا لوك ملا خــايوا البط
  ــــــواجرب ال وم ايجـــرب امل  ساك ي  يار  واعطف ع  وارمح ورا يب وكن يل

 ديلــاي اذلين أأرسيوا اتقــنطوا عند ع  ـويلـــيانت قد قلت اي هللا للويل واملـ
 دري  وحط ت رح يانرشح عندها ا  واق،دوا ابيب ا   شس ئتوا ا يت ووا 
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 مكتف  متلك بل عند وعـري وسه     رحاب الرجا و اقبلت برش  ا أأه 

 ح سيب ا   قدك ح سيب اي حدييث وشغ   مريخ ال رت  ايل الرس عن لك    

هياها هذا ال،ـ غ ال ت ـة ييقـوس أأوا :  ) قلت (  يدأحببت أأ  أأض ف ا 

ن املربــوبني   ح ـسيب الــرب مـ ) سـسبع مــرادل (ح ـسيب هللا ونعـم الوك ــل 

ح سيب ا ـال  مـن اخمللـوقني   ح ـسيب الـرازق مـن املـرزوقني   ح ـسيب 

ــو رب  ــه تولكــت وه ــو عل  ا ه هل ا  ــو ح ــسيب   ح ــسيب هللا ل  ا  اذلي ه

 العرش العظمي . 

ومن هنا ينبغ  اا كثار مـن اا سـستغفار أ انء الل ـل واهيهنـار  ) قلت ( 

ا أأنـت  لقتـين  واسسامي ب س د اا سستغفار وهو هذا : اللحهم أأنت ريب هل ا  ل  ا 

ــن ا  ــل م ــستطعت   أأعوذب ــدك مااس ــدك ووع ــىل عه ــدك وأأان ع وأأان عب

نه ايغفر اذلنـوب  ماانعت   أأبوء كل بنعمتل ع ح وأأبوء بذنيب ياغفريل يا 

ــه    ــه ق عــددل يي ــت من ــا ت، ــم ا م أأســستغفرك مل ــوس : الله ــت . ق يق ا أأن ا 

أأرددل بـه وهـل وأأسستغفرك ملا وعـدتل ق أأ لفتـل ييـه   وأأسـستغفرك ملـا 

ــه رضــا   وأأســستغفرك للــنعم الــيت أأنعمــت  ــا عــ ح  اــالطين مــاليس كل ب

ا هـو عـا  الغ ـب  هل ا  يتقويت  ا عىل مع، تل   وأأسـستغفر هللا اذلي ل  ا 

رتكبهتا   ومـن  والشهادة الرمحن الرحمي من لك ذنب أأذن،ته   ولك مع، ة ا 

هل ا ا لك ذنب أأتيت به أأحاط عي هللا به   وأأسستغفر هللا ا لعظـمي اذلي ل  ا 

غفــريل ولــوادليح  ل ــه . رب ا  هــو احلــ  القيــوم اذلي اميــودل أأبــدًا وأأتــوب ا 

ا  ) س ا وعرشـين مـرة (وللمؤمنني واملؤمنادل  هل ا  أأسـستغفر هللا اذلي ل  ا 

هو احل  القيوم بديع ال موادل والأر  ومـابيهنام مـن مج ـع جـريم وكلمـ  

ل ه  اللهـم ا   يل ذنـواب يـامي  ادل ()  ـ   مـر وماجن ت عىل نفيس وأأتوب ا 
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بيين وبينل وذنواب يامي بيين وبـني  لقـل   اللهـم مـااك  كل مهنـا يـاغفرا   

ومـااك   لقـل يــتحمهل عـين   اللهــم مغفرتـل أأوسـع مــن ذنوبنـا ورمحتــل 

اللحهم ا   مغفرتل أأوسع من ذنيب ورمحتل  )   اث (أأرجاء عندان من أأعاملنا 

ل ـه  )  ـ اث (أأرجاء عندي من مع   ذا رصان ا ح مااـاروا ا  اللحهـم ارمحنـا ا 

ذا رصان مـن أأحصـاب القبـور   وويقنـا لعمـل  )   اث  (قبلنا  اللحهم ارمحنـا ا 

ذا عـرق اجلبـني  )   اث (ااد يبقأ سسناا عىل ار ادلهور    اللحهم ارمحنا ا 

ذا واراان  وكرث الأنني وأألس منا الطبيب وبي عل نا احلبيـب   اللحهـم ارمحنـا ا 

ذا ا لرتاب وأأودعنا الأحباب ويارقنا النعمي وانقطع عنا الن سمي   اللحهم ارمحنـا ا 

نيس ا مسنا وت ىش رمسنا وانطوى ذكران وانـدرس قـربان و  يـيفران زائـر و  

ــدئ الضــامئر وتنرشــ  ـائر وتب ــبىل الرسـ ــوم ت ــا ي ــم ارمحن ــر   اللحه ــذكران ذاك ي

 . ادلواوين وتوضع املوازين برمحتل اي أأرمح الرامحني 

ق خنمت اا سـستغفار  ـذا ال،ـ غة اجلامعـة : اسـستغفر هللا العظـمي يل  

ولـــوادليح وللمـــؤمنني واملؤمنـــادل الأحيـــاء مـــهنم والأمـــوادل   عـــدد مج ـــع 

امل ستغفرين   وعدد الغفرا  واملغفورين   وعدد  ل  هللا أأمجعني من يومنا 

ارمحنـا ووادلينـا هذا ا ح يوم ادلين . اللحهم ايواسـع املغفـرة والرمحـة اغفرلنـا و 

خواننـــا وأأخواتنـــا وأأخوالنـــا و ااتنـــا وأأعاممنـــا وعامتنـــا  وأأوادان وأأهل نـــا وا 

ل نا وأأهـل ودان  نت ب ا  وأأحصابنا ومشاخئنا   ادلين ومن أأحبنا ييل ومن ا 

ل نـا  وود أ ابئنا   وذوي احلقـوق عل نـا ومـن أأواـاان ابدلعـاء ومـن أأح ـن ا 

ــه شــفق ــه وأأحاطــت ب ل  ــاا أأو أأســدأان ا  ــن كلمن ــؤمنني وم ــة امل ــا واكي ة قلوبن

واملؤمنادل وامل لمني وامل لامدل الأحياء مهنم والأموادل . اللهم اجعـهل يـداء 

هلم من النار   اللهم اجعهل ي اك هلم من النـار   واغفـرهلم وارمحهـم وامجعنـا 
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ــادك ال،ــاحلني وحيفبــل  ــل مــع عب ــل وم ــستقر رمحت اين   دار كرامت وا 

عـاج  وأ جـ    ادليـن وادلن ـا وال خـرة مـا  املفلحني   اللهم ايعل بنا و م

نـل غفـور حلـمي  أأنت هل أأهـل   واتفعـل بنـا ايمـواان مـا صـن هل أأهـل   ا 

جواد كرط رءوا رحمي   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه 

ح حوــة النــيب  وســي وامحلــد   رب العــاملني . ق يقــرأأ الفاحتــة ابلقبــوس وا 

وسي . ق يقرأأ الفاحتة وخيمت بد ية العـيفة : سـسبحا  ربـل محمد اىل هللا عل ه 

 رب العيفة عام ي،فو    وس م عىل املرسلني   وامحلد   رب العاملني . 

سستفدته   أأوس نك ـ لكتـاب القرطـاس للحبيـب ) يائدة (   واا ا 

ع  بن ح ن العطاس ت هذا العبارة   احلأ عىل كـامت  ماي،ـدر مـن 

ح أأ  قـــاس بتـــدأأدل   تدأل فـــه ) أأي  اا ن ـــا  ا  ريض هللا عنـــه : حف نئـــذ ا 

مديـدة مـدة القرطاس ( و  أأعي أأحدًا ا ا هللا تعاح   يلبثت أأايما عديدة و 

ح أ خـر الكمـه .  جمهتد   ق،د يعـل ذكل مـع .ايـة الكـامت  عـن الـلك . ا 

ومــن موضــع أ خــر يقــوس : كنــت   تــ  ال ــفرة ) أأي ا ح حوــمودل ( 

سست،ــحبت معــ  اجلــيفء الأ  وس مــن كتــايب القرطــاس وعيفمــت عــىل أأم ا ا 

ا احلبيب عبـد هللا بـن سـهل مجـل  أأقف عل ه أأحد من سادتنا أأهل ترط ا 

الل ل   وبقيت أأان متعجب من أأم   أأقف عىل كتايب املذكور .ـاك احلبيـب 

عبد هللا املذكور من أأهل ترط   حىت بلغين أأ  شس خ  احلبيـب امحـد بـن 

ل ـفينة وسـار  ـا ا ح تـرط   يوقـف أأحـدا زين احل،  ملا انف كتـاب ا

ا احلبيـب عبـد هللا بـن سـهل املـذكور . وأأان أأقـوس :  علاها من أأهل تـرط ا 

امحلد   اذلي جعل   قليب ماجعهل   قلو م يا   املتشسبه من مجـةل مـن 

تشسبه  م   وهذا اذلي يعهل احلبيب امحد من قبـل مـاروي انـه كتـب ا ح 
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حلـداد كتـااب يقـوس ييـه : وتعجبنـا مـن أأهـل تـرط شس خه سس دان عبد هللا ا

حيأ   ينقلوا م،نفاتمك و  يعتنو   ا . أأوكامقاس . يقاس احلبيب عبـد هللا 

عي ا   .الب أأهل ترط   يعلموا أأ  لنا م،ـنفادل حـىت يعتنـوا    جوابه : ا 

  بنقلها أأوبقرأ ئهتا . يايهم وذكل من قب ل : املعارص اينارص . وماقيل شعرًا :

 ويعظم الرزء ييه حني يفتقد  املرء مادام حيا ل سهتا  به

 وما قيل شعرًا أأيضا : 

وائل التــ  قل ملن   يرى املعارص شيئا  قدميـاــــــويرى للأ

 وسيبقأ هذا احلـديأ قدميا  ا   ذاك القدط  اك   حديثا

بتــدأأدل   ت ــويد الن،ــف   وقــاس ريض هللا عنــه ونفعنــا بــه : ملــا ا 

يلح كتـاب مـن سـس دي العـارا اب  الثام م ن كتايب هـذا املـذكور واـل ا 

بتـداء كشـفا منـه لأم  ال س د معر بن عبـد الـرمحن البـار علـوي   أأرسـهل ا 

ل ه ملاييه من الفوائد الكاـاكة املطابقـة ملـا صـن ب،ـددا مـن الأدع ـة   تا  ا 

رب وأأان الفقـاك ا ح  ) قلـت (والت ،يحادل وسائر أأنواع الأذاكر ويضائلها . 

الناس معر بن امحـد العطـاس   أأمحـد هللا وأأشـكرا عـىل مـاويقين وأأعـانين 

يقـد  ) .ذاء الأرواح   أأذاكر امل اء وال،ـباح (عىل مجع  كتايب امل مأ 

مجعت ييه مجةل اـاحلة مـن الأوراد والأذاكر وادلعـوادل   و ـام ذكل لكـه 

عنــه   احــت لك اــ غة وــا يل ــ  وقاهمــا املن ــوبة ا ح واضــعها ومــاورد 

يامحلـد   اذلي بنعمتــه تــمت ال،ــاحلادل وتتنــيفس الــرباكدل وتقوــ احلاجــادل 

 ادلينيادل وادلن وايدل احل س ادل واملعنوايدل . 

 عىل نعم منه ترتى  د   شـكراــوامحل

 وابلغدااي وال ااس  صمدا رسا  وهرا
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اللهم كام أأنعمت ييفد   وكام زددل يبارك   وكـام ابركـت يـ  ت ـلبه  

لك نعمة   واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي ايويل 

 كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

} ومن يؤدل احلكة يقد أأويت  ـاكًا هذا الرساا   ب ا  قوهل تعاح    

وهو ضـد الرشـ    }  اكًا {البقرة   يايهم قوهل تعاح  269] ال ية  كثاكا {

ن } كثاكا {وأأرديه بقوهل   ه احد هل وايد ل حتت حرص حارص .يا 

أأوردانها لتكو  براعة اا سـسهت س لهـذا الرسـاا يـدأقوس :  ) يائدة ( 

ا  خ،لتا  من النعم ا يعادهلام يشء : العايية والأما  . وايعـرا قـدرهام ا 

ق ملحـ  ا ح ذكل نعمـة حصـة اجل ـم  ) قلـت (عند يقدهام . وال ـ م . 

 اىل هللا عل ه وسي ) رأأس الطب امحل ة ( وذكل ابمحل ة . قاس رسوس هللا

. ومن حـمك لقـام  احلكـمي يقـوس : مـن اي،ـلحه ادلوى ابلطـاوي أأاـلحته 

ــايور   ــ  الأج ــام   ا ــذكل حف ــام يب ــن أألك الطع ــة م املــ وي . وامحل 

ــامء  ــاا العل الأســقام   والشــسبع مــن أأعظــم الأمــرا  للأج ــام . ومــن مق

ذا شسبعت البطن جاعت اجل ذا جاعت البطن شـسبعت الأع م : ا  وارح   وا 

ذا جاعـت الـبطن  ) قلت (اجلوارح .  ويل   ذكل يهـم ومرشـب ت ـأ ا 

اب فة و لو املعـدة جاعـت اجلـوارح ابلتنشـس ط للطاعـة والقلـب لذلكـر مـع 

الذلة وساك الروح ا ح هللا ابلتفرحي   وذلا اك  رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه 

ل ــه املهــاجرين  املــرابطني   ســ،يل هللا مــن اجلــوع وســي يقــوس ملــا شــكوا ا 

ووضعوا عىل بطوهنم من ح،ـاة يـدأكهر رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي 

من بطنه جحرين . يايهم . يلهذا داموا عىل ذكر هللا مع النشاط واهلمة وقوة 

 اا ميا  وال قني والرضا والت لمي   رب العاملني . 
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 اب  وادلالـني عل ـه : ق نرشع هنا   املق،ود . قاس بع  العاريني 

ا   احلكة تريرا بني ال امء والأر  ي  هتبط عىل قلب ييه أأربع خ،ـاس 

 ) قلــت (: الركــو  ا ح ادلن ــا   وحــب اا   وح ــد لأخ   ون .ــد . 

وسـي ) مـن أأاـبا وأ هل وقوهل ون .د هو مدأخوذ من قوهل اىل هللا عل ه 

 لتـه يقـد حـزيدل هل ادلن ـا معايا   بدنه أ منا   رسبه عنـدا قـودل يومـه ول 

ل ه من .اك  تذاياكها ( أأي أأعاهياها وجوانهبا   وهمامدل أأمورا م س رة جتري ا 

طلب واتعب وان،ب بل بت خاك املوح جل وع  وتدباكا ال   الوا  

ا    يل حمــد هللا تعــاح عــىل تي ــاكا مــع العاييــة والأمــن   مفــا بعــد ذكل ا 

قباس عىل موح املواس   يقـل عنـد ذكل : اللهـم كـام أأنعمـت يـيفد   وكـام  اا 

زددل يبارك   وكام ابركت ي ت ـلبه ايويل لك نعمـة   اللهـم كل امحلـد كـام 

نـل  أأنت أأههل   وال عىل محمد كام أأنت أأههل   وايعل بنا ما أأنت أأههل   ا 

أأهل التقوى وأأهل املغفرة . اللهـم ايمـن يعطـ  مـن ال ـعة  ويدأ ـذ ابلقـدرة  

 ط لنا من يض  وسلمنا من عدكل   وويقنا بلطفـل ويفعل مالشاء   أأب 

  وأأ م عل نا نعمتل حىت تد لنا جنتـل   عاييـة اي أأرمح الـرامحني . اللحهـم 

ان نعي ابلعي ال قني اذلي انشل ييه ا   قضاؤك انيذ   وحكل يينا عدس  ا 

ما    وقدرك اكئن لنا وعل نا   ين دأكل اللهم  اك القضا و ـاك القـدر   

ة اي أأرمح الرامحني . اللهم اجعلنا ان يطرح الشل ويؤ ر ال قني ويعمـل عايي

معل املتقني   ب م هللا الرمحن الرحمي إ امحلد   رب العاملني ) الفاحتة ا ح 

اللحهـم  } وأأول ـل ن املفلحـو  {أ خرها   وأأوس سورة البقرة ا ح قوهل تعـاح 

لوبنا من عبادك ال،ـاحلني اجعلنا ووادلينا وأأوادان ومن أأحاطت به شفقة ق

  ومـــن حيفبـــل املفلحـــني املنجحـــني الفـــائيفين البـــارين النعمـــني الفـــرحني 
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ــاهم وان  ــوا عل ــن اخ ــني اذلي ــني ال من ـين املطم ن ـورين امل ست،رشـ املرسـ

  يفنو  برمحتل ايأأرمح الرامحني . 

واملـراد مـن قـوهل اـىل هللا عل ـه وسـي ) مـن أأاـبا (  ) قلت ( 

أ منـا لأ  النـوم مـن النعـمي ومنـه حصـة الأبـدا  و.ـذاء  وكذا من أأمىس انمئا

النبـاء   أأي راحـة  9] ال يـة  } وجعلنـا نـوممك سـسباات {الروح . قاس تعاح 

ــه  لأبــدانمك . ومنــه ماقــاهل ســس دان امحــد اا درليســ ريض هللا عنــه   كتاب

امل مأ ) اجلوهر النفيس ( ملا سدأهل ال ائل عن ذلادل ادلن ا ومنـه النـوم   

ل ائل : أأا يكو    اجلنة انه معدود من الذلادل   ادلن ا ؟ يدأجاب قاس ا

: ا   لوجود النوم نعمتا    ادلن ا ولعدمه نعمتا    اجلنة   ينعمتا وجـودا 

  ادلن ا جعهل سسباات   وال سبادل ربطة العقل لأ  اجملنو  اذلي قـد ذهـب 

ذا انم  ذهــب التعــب . عقــهل اينــام   النعمــة الثان ــة الراحــة مــن التعــب يــا 

واللتا    اجلنة عند عدمه   يا   أأهل اجلنة قد شاركوا احل    البقـاء كـام 

جاء أأنه يكتب هلم : من احل  القيوم اذلي اميـودل ا ح اذلي اميـودل   أأمـا 

بعد يـا م أأقـوس لل ـء كـن ييكـو  وقـد جعلتـل ال ـوم تقـوس لل ـء كـن 

عنـد مايضـع جنبـه  وذلا ل ستحب للك من أأراد أأ  ينام ) قلت (ييكو  . 

عىل يراشه أأ  يقـوس : امحلـد   اذلي كفـام وأ وام   امحلـد   اذلي مـنح 

ع ح يدأيضل . مفن أأهللا  ذا امحلد يقد محد جبم ـع  امـد ا لـ  لكهـم . وأأ  

ينوي عىل القيام وقت ال حر مفن نوى ذكل كتـب هل مـانواا وجعـل نومـه 

ا تدأمنا مكرك وا تن اان ذكـرك  ادقة هل من هللا   وأأ  يقوس ايضا : اللحهم

وا تكشــف عنــا ســرتك واجتعلنــا مــن الغــايلني   اللهــم أأبعثنــا   أأحــب 

ل ــل حــىت نــذكرك وتــذكران   ون ــدأكل يتعط نــا   ونــدعوك  ال ــاعادل ا 
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يت ستج ب لنا   ون ستغفرك يتغفرلنا . مفن قاس ذكل عند ما يدأ ذ مضجعه 

ل ـه ييوقظـ ا اـعد يبعأ هللا هل م    أأحب ال اعادل ا  ه   يـا   قـام وا 

ا اـعد مـع اـاحبه الأوس   يـا   قـام  امل  ويبعأ م  أ خر يـا   قـام وا 

ــواب ذكل  ــم كتــب هللا هل   بعــد ذكل ودعــا هللا أأســستج ب هل   وا     يق

امل ئكة . اهـ من كتاب كفاية الأتقياء لل س د معر شطا امل  . ومـن الكم 

ريض هللا عنـه : املداومـة سس دان ع  ابن أأيب بكر ال كرا  ابعلوي يقوس 

عــىل النــوم عــىل ذكــر هللا واا ســتيقاظ عل ــه مــن ســعادة املــرء وتــر  هل 

 ح ن ا ا ة عند املودل 

 ق نورد هنا أأب ادل للحريري قاس ريض هللا عنه :  

 يفازاـــكل عندي كرامة وع  ريــقل مل ستطلع دخيةل  أأمـ

 فازاــــورُسًى   مفازة مفـ  أأان مابني جوب أأر  يدأر 

  زاــوهازي اجلراب والع  زادي ال، د واملط ة  نعـ 

ذا ماهبطت مرصًا  يبـ يت  غرية ا ا   والندط جيفازا  يا 

بلازا  ليس يل ما أأساء ا    يادل أأو  أأحيف  ا   حاوس اليفما  ا 

 ونفيس عن الأىس منحازا  .اك أأم أأبيت  لوًا  من اهلم

 يفازاــــحرارة وحـ ابرد من  أأرقد الل ل ملء جفين  وقليب

 يفازاـــوا ماح وة  من مـ  ا أأابيل من أأي كأس تفوقت

ج  ا وا أأسستخاك أأ  أأجعل اذل  ازاــس جمازا ا ح ت سين ا 

ذا مطلب ك ا حةل الع  ـازاـــــيبعدا ملن يروم جنــ  ارــــوا 

هل ل نـ  عاا طبع  طباعه واهلازا  ـاءة نكســــــومىت ا 

 من ركوب ا نا  ركوب اجلنازا  ـاكـــــــاناي وخـياملنااي وا ادل
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ق نبني بعـ  اللكـامدل . قـوهل : غريـة ا ـا  : بيتـا ل ـكنه شـذاذ  

الناس والندط جيفازا   وريقادل يعل  ياها الفوائد و ا ل ـستدأنس الفضـ ء . 

وقـوهل : أأرقـد الل ـل مـلء جفـين وقلـيب إ ابرد مـن حـرارة وحـيفازا . قــوهل 

يعرتي القلب مـن احلـيف  واهلـم . قـوهل : مـن مـيفازا   ت وحيفازة ت وجع 

ذا مطلـب ك ـا حـةل العـار   معـىن  طعم بني احل وة وامحلوضة . وقوهل : وا 

ذا  رتـ ب العـار والنقي،ـة   وا  ح ا  البيت أأ  من رغب   يشء يؤدي به ا 

ــدًا كل   أأي أأبعــدا هللا مــن ا ــاك .  ــاس هل بُع جيــازا يي ــستح  أأ  يق أأراد ا 

نهتيأ . ق  خنـمت ببيـت مـن أأنفـاس سـس دي الـوادل علـوي بـن عبـد هللا بـن ا 

 طالب رمحه هللا تعاح   قاس ريض هللا عنه : 

 ي،ين تراك به عىل ساس  ايسعد من هو للمعايل يروم

ح أأق،د طري  وأأسعد يري  وأأجمد ريي    واـىل  واب  التويي  ا 

امحلـد   رب هللا عىل سس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي ت ـلامي كثـاكا و 

 العاملني . 

هذا الرساا متضمنة عىل كنوز وذ ائر دينية ودن وية يعل ل  ـا .  

وننقل أأوا من الكم سس دان امحد اا درليس ريض هللا عنه عىل قوهل تعـاح 

 93] ال يـة  } ليس عىل اذلين أ منوا ومعلوا ال،احلادل جناح يـامي طعمـوا {

عباِدإ اذليـن ل ـس عو  القـوس ييبتعـو  } ي،رش املائدة   . وقاس هللا تعاح 

 -17] ال ايدل  أأح سنه أأول ل اذلين هدان هللا وأأول ل ن أأولوا الألبـاب {

اليفمر   . قاس سس دان امحد بن ح ن العطاس : أأهل التف اك يقولـو   18

: أأولوا الألباب أأي ذوي العقوس . واملراد هو من يدأ ذ من لك يشء لبـه   

درلس نفع هللا بـه  ( ) يائدةأأي رسا وزبدته .  ومن الكم سس دان امحد بن ا 
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} ليس عىل اذلين أ منوا ومعلوا ال،احلادل جنـاح يـامي طعمـوا   قوهل تعاح 

تقوا وأأح ـسنوا وهللا  تقوا وأ منوا ق ا  ذا ما اتقوا وأ منوا ومعلوا ال،احلادل ق ا  ا 

تقـوا {املائـدة   يكـرر لفـ   93] ال يـة   ب احمل سنني {  ـ اث ولفـ   } ا 

وا   اث   و  أ خرها وأأح سنوا مرة واحدة   أأي ا   اذلين أ منـوا ومعلـوا أ من

ال،احلادل ليس علاهم جناح يامي طعموا من الط بادل من الرزق ابلن ة عـىل 

مياان وتقوى   لأ  ال،حابة رضـوا  هللا علـاهم  تقوية الأعضاء للطاعة زادن ا 

غوا للعبـادة . ق أأمجعني مهنم من حرم الن ح   ومهنم  من حرم ادل  ل تفر 

أأي ا   اا ح ا  مقار  للتقوى واا ميا     } ق اتقوا وأأح سنوا {قاس تعاح 

ميـا  والتقــوى يقــد اــار ول ــا  ذا اك  اا ح ــا  مقــاران ل   ح أأ  قـاس : يــا  ا 

وأأحبه هللا واار مسعه اذلي ل مع به   وبرصـا اذلي يبرصـ بـه   ول ـانه 

} أأا ا   أأول اء هللا بحانه وتعـاح اليت ينط   ا . كام يل   جب هل . وقاس سس 

ح أ خـر  62]  اخوا علاهم وان  يفنـو  { يـونس   وقـد احلـ  مـهنم  ا 

الكمـه ريض هللا عنــه ونفعنــا بـه . ومــن مناقــب الشـس ا معــروا ابجــامس 

ح أأ  قـاس  نفعناهللا به عند ذكر مقامادل الأول ـاء والطريقـة الـيت سـلكوها ا 

ا   ادلن ا يرتكوها لط  ا   ورأأوها جيفة جامعه رمحه هللا : ن اذلين زهدو 

هياهـا مــن  وطرحوهـا لغ ـا   ومــا ا.ـرتوا بيفخريهــا وورم أأسـسبا ا ومــااكنوا ا 

املنت سبني   مفا الفخر ياها مطلـو م   وا ااـع حلطاهمـا الفـام مرغـو م   

بل اكنوا ملا يتددد ياها من أأنـواع العـرب م ـتيقظني   يلهـم   لك ذرة مـن 

عربة   و  لك حتوس من حتواهتا يكرة   قد  ربوها وتبني هلـم بـدأمت  ذراهتا

ح أ خر الكمه .    ربة. ا 
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و  حكة هللا سسبحانه وتعـاح اسـسامي   هـذا القـر  الرابـع عرشـ 

مة   ولو اكنـوا كـاهرين جلـرى  ت رت الأول اء عن العوام و  ذكل رمحة للأ

،ل مهنم من الكرامـادل وخـوارق اا ن ر من العوام املغفلني اليفائغني يامي  

نـ ر فـاا علـاهم مـن حـرب هللا وخسطـه  ذا ح،ل مـهنم اا  العادادل   وا 

وعذابه   وك ف ا وقد قاس تعاح   احلديأ القـد ي ) مـن أ ذى يل ول ـا 

يقد أ ذنته ابحلرب ( وماي،در عن الويل يهو عىل ل ا  احل  جـل وعـ  . 

ذ ا أأحببته كنت مسعـه اذلي ل ـمع قاس تعاح   تول ته سسبحانه وتعاح ) يا 

به   وبرصا اذلي يبرص به   ويـدا الـيت يـبطش  ـا   ورجـهل الـيت مي ـ 

علاهــا   ول ــانه الــيت ينطــ   ــا ( يلكــام ينطــ  بــه عــىل ســ،يل الغضــب 

نتقام يهو سهم من سهام هللا وبطشه   وسس ف من سس وا هللا الباترة  واا 

 . 

لأيب طالب امل    قاس ق ننقل هنا عبارة من كتاب قودل القلوب 

ريض هللا عنه : ومن كبار النعم  ـ   مـن هلهـا أأضـاع الشـكر علاهـا .  

ومعريــة شــكر العــاريني أأولهــا : أأســتتار هللا تعــاح بقــدرة هللا وعيفتــه عــن 

خفـاء القـدرة وال ايدل  الأب،ار   ولوكهر ل نـت معااـاهم كفـر . الثان ـة : ا 

العب ـد ابدليـن وادلن ـا . الثالثـة : لعموم ا ل  لأهنا من رس الغ ب وا ح 

تغ ب ال جاس عهنم لأهنم لو علمـوا  ـا ملـا اكنـوا يـيفدادو  وا ينق،ـو  مـن 

أأعامس ا اك والرشـ ذرة . ق بعـد ذكل مـن الـنعم مشـوس سـرتا هلـم حفجـب 

بعضهم عن بع    وسـرتن عـن العلـامء وال،ـاحلني   ولـوا ذكل ملـا نظـر 

هياهم   ق جحب الأول اء وال، نهتيأ . ا   احلني عهنم . ا 
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ق ننقل أأيضا عبارة مناسسبة للمقام من الكم سس دان امحد اا درليسـ 

  أأ  الأول اء متوهياهم املوح جل وع  و.اكن يتـوان الك وـا يل ـ  وقامـه 

من ال عداء والأشقياء   وذكل  ،ـل   ادلن ـا قبـل ال خـرة يقـاس ريض 

]  لف  نعمي إ وا   الفدار لفـ  حجـمي {} ا   الأبرار هللا عنه عىل قوهل تعاح 

نفطار   لأهنم   ض س   ادلن ا   والأبـرار   نعـمي    14-13ال ايدل  اا 

ادلن ا لأهنم عىل هدى   والهدى نور والنور وجود والوجـود هـو هللا . وا   

الفدار لف  حجمي لأهنم   ض س والضـ س كلمـة والظلـامدل عـدم ييح ـو  

حياء هللا   والأول  حياء هللا اب   اء ت اة هللا تعاح   وليس من اكنت حياته اب 

لن حياته ت اة هللا   وأأ  وجودن كعدهمم وا   اكنوا   الظاهر   نعمة . 

ذا اك  حيفينا وودل ودلا أأو بنرصـ عـدوا ولـو اك  حـىت    أأا ترى امل  ا 

ــني اجلــواري    ــات ا ا ــيفائن وب ــدا مف ــني اليفهــور   و  ي ــ  ب ب ــستا  أأن 

بخرت وينـيفا طريه   الع و  اجلواري   لكن قلبـه   انر احلـيف  مطلقـة ويت 

الرســن   قــد عــاا الطعــام والرشــاب   وضــاقت عل ــه الف ــس حادل مــن 

} من معل ااحلا من ذكر أأوأأنو وهو مؤمن يلنح ينـه الرحاب . قاس تعاح 

} ومـن أأعـر  عـن  وقـاس يـامي عـدان النحـل   97] ال يـة حياة ط بـة { 

} ولنـذيقهنم طه   وقـاس تعـاح  124] ال ية  هل معيشة ضن  {ذكري يا   

ــو  {  ــم يرجع ــرب لعله ــذاب الأك ــذاب الأدىن دو  الع ــن الع ــة م  21] ال ي

 ال ددة   . 

سـتتارن ذلكل حكـة  ق خنمت هـذا املقـام اذلي اـاروا الأول ـاء   ا 

من هللا ابلغـة . قـاس سـس دان قطـب الشـام واهيـمين   ويريـد ادلهـر والـيفمن 

بيب ع  بن ح ـن العطـاس   كتابـه القرطـاس   ذكـر الأول ـاء ون احل 



 201 

الضنائن   أأرضه سسبحانه وتعاح   قـاس ريض هللا عنـه : ملـا كـرث الف ـاد 

واســستطار الظــي   الــب د وطــامء اذلنــب واملع،ــ ة والعنــاد   .ــار احلــ  

خت،ااـه   وجحهبـا خبفـ   سسبحانه وتعاح عـىل أأرسارا   وسـرتها ب ـستور ا 

  ييظن الظا  أأهنـم عـدموا وماعـدموا   بـل جحـهبم مـوان   قبـاب  لطفه

.اكته   وخمادع رس افو مودته    ورضب علاهم رسادق العنايـة وخنـادق 

الرعايـــة   ودروب ال،ـــدق واا  ـــ ص   العبـــادة والعبوديـــة   وهللا 

 امل ستعا  وعل ه التغ  . 

داب واسسترتوا يلام كرثدل الفنت وطام ترالطغ ا  .ل  احل ) قلت (

} وجعلنـا مـن بـني أأيـدهيم سـدًا ومـن  لفهـم . ومنه قوهل تعاح   البعداء 

لــس   والأول ــاء اــاروا    9] ال يــة  ســدًا يدأغشــينان يهــم ايبرصــو  {

جنادل امخلوس متنعمني   و  طاعاهتم م ستغرقني   و  نعـم هللا رايلـني   

هيــاهم احلــ  جــل وعــ    مناجــاة د اود عــىل نبينــا وعل ــه ون اذليــن أأشــار ا 

ال  م بقـوهل ) قـل لعبـادي يب يل فرحـوا وبـذكري يل تنعمـوا ( ون اذليـن 

 قاس ياهم احلبيب عبد هللا احلداد ريض هللا عنه شعرًا : 

 وبفضل هللا قد سعدوا  يهم القوم اذلين هدوا

 ر ــــــومع القرأ     قـ  ولغاك هللا  ماق،ـدوا

ا طـاب امل ـستطاب لأويل الألبـاب وي،ل ا طاب يامي تقدم مـن 

أأرابب الطوايدل الطـاهرادل الط بـادل   يـاعي أأ  ا ـاك لكـه عـاجهل وأ جـهل 

وكاهرا وابطنه ورسا وع نيتـه   معريـة هللا حـ  معريتـه كـام ينبغـ  أأ  

نــه   احلقيقــة ا يعــرا هللا ا ا هللا . قــاس هللا تعــاح  } يعــرا بــه   يا 

 اليفمر   . قاس الشاعر :  67ة ] ال ي وماقدروا هللا ح  قدرا {
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 معرية هللا يذاك الشق   من عرا هللا يي تغنه

ولعل املراد ابلشقاوة هنا التعـب والن،ـب دامئـاوذكل أأنـه  ) قلت (

ذا رأأى ما ي مئ طبعه من املناكر ود أأنه ي،لا ما ي د مـن اليفمـا  وهـذا  ا 

جيـاد ال،ـور   وقـد  جـف القـي أأمر قد ق    عي هللا القدط مـن قبـل ا 

 وطويت ال،حف وا اك  ومايكو  . 

وعـن مـاكل بـن دينـار ريض هللا عنـه أأنـه قـاس : خـر   ) يائدة (

الناس من ادلن ا و  يذوقوا ط ب الأشس اء   قيـل ومـاهو ؟ قـاس املعريـة   

 ق قاس شعرًا : 

  اء و دة ورسورـــ وض   ا   عريا   ذي اجل س لعيف 

 بة  نورــــ وعلاهم من احمل   ني أأيضا بـهاءـــــوعىل العاري 

لــهي ـــــيهنيئا ملن ع    هو وهللا دهرا مرسور  ريل ا 

وذلا قــاس بعضــهم :   ادلن ــا جنــة مــن د لهــا   لشــست  ا ح جنــة 

ال خرة   قيل ومـات ؟ قـاس : معريـة هللا عـيف وجـل . و  احلـديأ عنـه 

سـس دان اىل هللا عل ه وسـي ) ط ـب الـنفس مـن النعـمي ( واـا ي ثـل بـه 

العارا اب  احلبيب ع  بن عبد هللا ال قاا كثاكا مايقوس   حياتـه نفـع 

 هللا به : 

هياها  روح النفس ابل لو علاها   اتكن جالب اهلموم ا 

 يتكن أأنت واليفما   علاها  رــــــروا م ها اليفما  بضـ 

ــن عبــد هللا  ــاهل الشــس ا العــارا اب  معــر ب وي،ــل ا طــاب ماق

 هللا عنه شعرًا :  ابخمرمه ريض
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 وار  به كل وك ل ا   الرضا به جنابه

 هـــــأأين ذكرك ويكرك   الأزس ايزابـ                

 هـــــقبل جيري عىل اللوح القي ابلكتابـ

ر أأمرك ودبر كل وحقــ  ح اب                  هــــقَدح

 هــــقبل كونل بتكوينل يهل كل ن ابـ

 يه حىت قو كل ما قو واعتىن بهي                 

 هــــابأأو هو أأبدأأ  جبودا ما بدا من جحـــ

واباةل يلك مابدأأ وكهر   الكو  يهو قد اك    الأزس من  ـاك  

وا   وهــو مقــام أأراك  اا ميــا    أأ  تــؤمن اب  وابل ــوم ال خــر وابلقــدر 

  اكا واا . ومن هنا يقوس سس دان عبد هللا احلداد : 

ح القـ  ماافا ودع الكدر  ذ    درــــولك الأمور ا 

 هادي الورى  اك ال،رش  ـرـــــــهمام .لبت كام أأم  

مفن حتىل  ـذين الب تـني الأول ـني يقـد حـاز احل ـسنيني ويـاز بنعـمي  

ــب  ــا  العدائ ــا    زم ــادل اليفم ــن تقلب ــراا م ــا ي ــه ا ــن   وأأراح نف  ادلاري

 الأحواس كام قيل :  والغرائب اذلي ييه  اك العقاس من تنكر

 وال فايل معايل  املعايل سفايل 

ح أأح ن حـاس   واحفظنـا مـن   اللهم اي وس الأحواس حوس حالنا ا 

وسـي وأ هل أأحواس الغ س ويعل اجلهاس   ترمة سس دان محمد اىل هللا عل ه 

 موح ب س   وعىل أ هل وحصبه  اك حصب وأ س . أ مني اللهم أ مني . 

ــة ن ــدأس هللا ت  ــاا جــواا    ا  ــين أأ    رج ــاح ح ــسهنا : بلغ ع

ذا هبـت رايح ال ـعد  ذا رأأو قلب ييه افا أأملوا نور وحكة   وا  الكو  يا 
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مت ء ااع سفينته وجردل به وأأواـلته ا ح مق،ـودا . قـاس سـس دان عبـد  ا 

 هللا احلداد : 

 تر أأقدار املهمين ذي الع    لها جتري بعني هللا    

نهتيأ ما أأردان نقـهل   وسـ م هللا عـىل عبـادا اذليـن ااـطفأ   رب ا 

 زدم علام وحلام ويهام   يا   الفهم نور يقذيه هللا   قلب العبد املؤمن . 

   1369رمضـا  سـسنة  16واا من هللا به ع ح   ل ةل ال ،ت  

د مح د ابن من،وراملشهور  عىل قوهل :   قوس الشاعر اجملوح

 ملــــاس وأأكـأأربع خ،  ورــقاس امحل د ابن من،  

 تطلع مع ال،ف الأوس  ــر نف لـــــــــالأوهل بـ  

 ــوســــال  عل ه   املع  ـاســــوالثان ة أأحر   امل  

 لــــلل بيفادا  ولو قـ  رم الضـ فـــوالثالثة أأك  

 بلـــ ط قها قبل  حتــ   رمة ال ـوءـــوالرابعة ح  

بر نف ل . وهـو ا  يكـو  يا   يل مرشب   هذا البيت : الأوهل  

اا ن ا   اي  عىل نف ه يامي ي،لحه   دينه ودن اا وأ خرتـه ومـاهل وع ـاهل 

ولك من هل ح  عل ه   يينبغ  للعاقل احللمي الفهمي أأ  يعط  لك ذي حـ  

حقـه ل كـو  اكلطبيـب احلـاذق اذلي يضـع ادلوى   موضـع ادلاء   وذكل 

ــه ــه   يل داوي ــه مــن مــر  قلب ابلأعــامس ال،ــاحلة وهــو  أأي اا ن ــا  ودائ

امل مأ الرب . ومن املعلوم أأ  للك معل من أأعامس الـرب عقبـة مـن ال،ـرب . 

ومن ماقاهل طبيب القلوب احلبيـب عبـد هللا بـن محمـد بـن عقيـل العطـاس 

أأ ربم ريض هللا عنه وقاس : ايودلي شف ال،احلني  بو  أأنف هم   أأي 

ا ون  وواكبة الطاعادل وأأعامس الرب   لك حلظـة    يـ   ـر علـاهم سـاعة ا 
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  عبادة عادة أأوعبـادة .  وكـذا يكـو  هلـم ِيهـم   معـامةل العبـاد واسـسامي 

بــن أأون ــيب بــدأ  يكــو  كل يهــم ومعريــة يــامي يكــو   أأقــرب القريــب مــن ا 

وسس ةل لل ية   ديع اا   وذكل وراعاة طبعه عىل ماييه من  اك وا   

ذا ونعين ابلرش هنا كراه ة ذكر سلفه ال ،اد وشامئلهم وساكن امحل ـدة   يـا 

ذا مايعلـت ذكل روـا فـرب  كنت تبغا موايقته وايقه عـىل مـاهو عل ـه   وا 

) و ـذا اا شـارة كفايـة وهنايـة . ) قلـت ( الراه عل ل يامي بينـل وبينـه . 

} وال ــابقو  ال ــابقو  إ ودلــ     البيــت ال ــاب  قــوهل تعــاح  قلــت (

النعمي إ  ةل من الأولني إ وقل ل من ال خرين إ  أأول ل املقربو  إ   جنادل

عىل رسر موضونة إ متكئني علاها متقابلني إ يطوا علاهم ودلا  خم و  إ 

بدأكواب وأأابري  وكأس من معني إ اي،دعو  عهنا وا ينـيفيو  إ وياكهة اا 

يتخاكو  إ وحلم طاك اا لشسهتو  إ وحور عني إ كأمااس اللؤلـؤ املكنـو  إ 

وهــذا  ) قلــت (الواقعــة    24-10] ال ايدل  ا اكنــوا يعملــو  إ {جــيفاًء وــ

 ،ــل الكم احلبيــب عبــد هللا بــن محمــد نفــع هللا بــه . وح ــ،نا هللا ونعــم 

ا اب  الع  العظمي   واىل هللا عىل سس دان محمـد  الوك ل واحوس واقوة ا 

 وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

وسي ) اكد احللمي أأ  وأ هل قاس رسوس هللا اىل هللا عل ه  يائدة ()  

وسي وأ هل يكو  ن،يا ( وذكل ملا جاء هيوداي عند رسوس هللا اىل هللا عل ه 

وعندا ال،حابة ومعر حارضًا   وأأهللا اهياهودي ل ـب النـيب اـىل هللا عل ـه 

ذتـه وسي والنـيب سـاكت مطرقـا برأأسـه   يلـام مسـع معـر الكم اهياهـودي أأ 

وسـي وأ هل الغاكة وجرد سس فه ل قتل رأأس اهياهودي   مفنعـه اـىل هللا عل ـه 

( ون،ـيب اا ن ـا  مـن هـذا  قلتق قاس ) اكد احللمي أأ  يكو  ن،يا ( . ) 
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التدأم والراضة مع سعة ال،در لقـوس سـس دان عـ  ابـن أأيب طالـب كـرم هللا 

ن دم وهــه : الرئاســة   ســعة ال،ــدر   وأأ  تعامــل لك مــن تعــااا مــ

أأوايف ابللني . وهذا هو ح ن ا ل  اذلي مـدح هللا سـسبحانه وتعـاح 

حب به ون،يه ورسـوهل محمـدا اـىل هللا عل ـه وسـي مح ـد امل ـاع  بقـوهل } 

نل لعىل  ل  عظمي  القي    اىل هللا عل ـه وعـىل أ هل حـ   4{ ] ال ية وا 

وقـاس : ا   قدرا ومقدارا العظمي . وأأما اهياهودي ملاجاءا م،طحبا معه ضب 

ذا نطـ  يدأنـت نـيب   يقـاس  كنت رسـوس هللا حقـا يلكـم هـذا الضـب   يـا 

رسوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي مـن أأان ايضـب ؟ يـتلكم بل ـا  ي،ـ ا 

هل ا ا هللا وأأشــهد أأنــل محمــدا رســوس هللا   يلــام مســع  وقــاس : أأشــهد أأ  ل  ا 

أأبغـ  اهياهودي أأسي وح ن ا س مه   ق قاس هل اهياهودي كنت قبل ال وم 

يل .  أأهل الأر  ع  ق ال وم أأنت أأحب أأهل الأر  ا 
1

  

                                                           
1
م مة ملاذكرا سس دي الوادل رمحه هللا   ق،ة اا عرايب مع رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي  ) يائدة ( 

ر أأ  النيب اىل هللا عل ه وسي : روى ادلارقطين والباهق  وشس خه احلامك وشس خه ابن عدي عن ابن مع

ح  عرايب من بين سلمي قد ااد ضبًا وجعهل   له ل ذهب به ا  ذ جاءا ا  اك     فل من أأحصابه ا 

رحهل   يرأأى جامعة  تفني ابلنيب اىل هللا عل ه وسي يقاس عىل من هؤاء اااعة ؟ يقالوا عىل هذا 

 لت الن اء عىل ذي لهدة أأكذب منل   يلوا أأ  اذلي ييفمع أأنه نيب   يدأاتا يقاس ايمحمد   ما اشس 

ت م ين العرب لوا لقتلتل ورسردل الناس بقت  أأمجعني   يقاس معر ريض هللا عنه : ايرسوس هللا 

دعين أأقتهل   يقاس اىل هللا عل ه وسي ا   أأما علمت ا   احللمي اكد أأ  يكو  ن،يا . ق أأقبل اا عرايب 

ه وسي يقاس : وال دل والعيفى ا أ منت بل حىت يؤمن هذا الضب   عىل رسوس هللا اىل هللا عل 

وأأخر  الضب من له وطرحه بني يدي رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي وقاس : ا   أ من بل أ منت 

بل   يقاس اىل هللا عل ه وسي  ايضب   يلكمه الضب بل ا  طل  ي، ا عريب مبني رصحي يفهمه 

وس رب العاملني   يقاس اىل هللا عل ه وسي من تعبد ؟ قاس : القوم مج عا : لب ل وسعديل ايرس

اذلي   ال امء عرشه و  الأر  سلطانه و  البحر س،يهل   و  اجلنة رمحته   و  النار عذابه . 

يقاس اىل هللا عل ه وسي مفن أأان ايضب ؟ قاس : أأنت رسوس رب العاملني و امت النبيني   قد أأيلا 
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امحلـد   اذلي بنعمتــه تــمت ال،ــاحلادل   وتنــاس الــرباكدل واملرســادل 

وال عادادل     هذا احل اة وبعـد املـامدل   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد 

 وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكًا وامحلد   رب العاملني . 

منة عــىل قــوهل اــىل هللا عل ــه وســي ) حــب هــذا الرســاا متضــ  

الوطن من اا ميا  ( قـاس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي وهـو ال،ـادق 

امل،ـدوق ) عــىل ن ــاتمك ترزقـو  ( يالن ــة مط ــة تبلغـل ا ح  ــل ماتبلغــه 

) بدأعامكل . ومنه قوهل عل ه ال  م ) ن ة املرء  اك مـن معـهل ( احلـديأ . 

القلب اذلي ذرة منه تعدس بدأماـاس اجلبـاس مـن  ولأ  الن ة من معل قلت (

ــه وأأاــهل  ــا القلــب وذكل منبع ــة  له أأعــامس اجلــوارح الظــاهرة   ولأ  الن 

} ومـن وأأساسه ورأأسه وابطنـه وكـاهرا ورسا وع نيتـه هـو قـوهل تعـاح 

احلج   ومن املعلوم  32] ال ية  يعظم شعائر هللا يا هنا من تقوى القلوب {

]  } ا   أأكـرممك عنـد هللا أأتقـامك {لكـه  . قـاس تعـاح ا   التقوى رأأس الأمـر 

ذا ادردل مـن  ـمي القلـب وذكل بتعظـمي  13ال ية  احلجرادل    يكيف ا 

شعائر هللا بدأ  يعظم ما عظمه هللا وهيني ما أأهانه هللا   ومنه  لقـه ادلن ـا 

ا ذكـر هللا أأو  وماياها . وك ف ا وقد ورد ا   ادلن ا ملعونـة ملعـو  ماياهـا ا 

 أأومتعي . وقاس عل ه ال  م ) حب ادلن ا رأأس لك خط  ة ( واا يـدس عا 

                                                                                                                                        

ا هللا وأأنل رسوس هللا حقا    من ادقل وقد  اب من هل ا  كذبل . يقاس اا عرايب : أأشهد أأ  ل  ا 

يل منل   وهللا لأنت ال اعة أأحب ا يل من  وهللا لقد أأتيتل وماعىل وجه الأر  أأحد هو أأبغ  ا 

نفيس ومن ودلي   يقد أ من بل شعري وبرشي ودا   و ار  ورسي وع نييت   يقاس رسوس 

نهتيأ نق   هللا اىل هللا عل ه وسي : امحلد   اذلي هداك ا ح هذا ادلين اذلي يعلو وايعىل عل ه . ا 

 . جنل املؤلف سا ه ربه تعاح أ مني (  2/ 78عن كتاب حياة احل وا  ص 
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عىل  بهتا ماينط  به العبد   بع  اللكامدل يت،اك عاقبته عل ه و  لشعر 

  لأ  اا ن ا  داؤا ودواؤا من ل انه   والل ا  ترجام  اجلنا  . واا يقاس 

ذا ودل هل ودل يقــد تقيفحــه أأمــه ) ت عبــه ( مــع التعجــب و  الفــرح بــه وت ا 

تقوس : ) حوابنل م اير ( وهذا اللكمة توجد   هة دوعن  حـىت الأب 

قد ل اير اببنه أأويودعه مع قريبه وهو ابن سسبع سسنني أأومثا  سسنني يبغونـه 

يي يلوس وا ابلوا بفراقه وما ،ل عل ه مـن تعـب وأأذيـة   ولأجـل هـذا 

ــب ا  البع ــدة امل ــاية ح أأ  يتشــتتوا   ال ان ا    وبقــني الن ــاء   ــ  أأدح

علــاهن العرشــ ال ــسنني والعرشــين ال ــسنة وزايــد وهــن مفارقــادل أأزواهــن 

وع الهن   ومن هذا القب ل ااردل ترب ب اهنم   الغالب ن ـاء وقل لـو  

من الرجاس   وهذا من مثرة لكمهتم   أأوادن وعادن أأطفاس اغار . ييا  

 يعقلو    أأيـ  ينظـرو    العجب من عقوس هؤاء   أأي  يتدبرو    أأي 

ا كام قاس الشاعر :   أأي  يعتربو  . ) قلت ( ومامالهم ا 

   اورة الرجل ال م ع املبرص  اس  مية ــأأبين ا   من الرج   

ذا أأايب  بدين  يطن بلك م، بة   ماهل     ه   يب،ــرـــــوا 

ر وأأسسبابه ت  اللكمة اليت اكنـوا يتـداولوهنا   هـة دوعـن   ي،ـا

با   سـائر الـب ا  يـلك بـ  تنطـ  بل ـا  سـ هنا بتوجـه  هذا ادلاء سسَ

قلو م ا ح  بة ادلن ا   كامن كامن   يعنـد ذكل هـا  علـاهم يـراق أأحبـا م 

وهذا مشاهد   ومن اكنت هل ب،اكة منـاكة تـ ق  واـار  ـا  عـىل ع ـاهل 

ضـ  وأأههل ابل،رب عىل اجللـوس   الـوطن برشـط اا قت،ـاد عـىل نف ـه ي

عن أأقاربه وعشاكته من سـلوك العوائـد   يـلك يشء قل ـل جيـر ا ح يشء 

ا وقـدا  كثاك   وعىل املدى خير  عن اـوب ال،ـواب وايـدري بنف ـه ا 
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  حفرة ابوردا    ق  لوا وتركوا   الريـد الب ـا    واـار ا ح مااـاروا 

ل ه من تعاط  الغربة قهرا عل ه ا  اا . ذلي ح،ل ومك ومك ومك ا ) قلت ( ا 

 علاهم وودل الغربة بعد طوس مدة الفراق . 

قـاس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه  ) يائدة عظمية وعائـدة ج ـسمية ( 

وسي ) طلب العي يريضة عىل لك م ي وم لمة ( وقاس عل ـه ال ـ م ) 

مــن ســ  طريقــا يلــ س ياهــا علــام ســ  هللا بــه طريقــا ا ح اجلنــة ( و  

 به  اكًا يفقهه   ادلين ( و  رواية أأخرى ) احلديأ ال خر ) من يرد هللا

من يرد هللا به  ـاكًا جعـل هل واعظـا مـن قلبـه ( أأي يقـي  هللا سـسبحانه 

وتعاح هل الفكر   يا   الفكر رسا  القلـب مـن الظلمـة   وكـذا اا عتبـار . 

عترب بغاكا ( قاس سس دان احلبيـب عـ  بـن  قاس عل ه ال  م ) ال ع د من ا 

  هللا عنه شعرًا : ح ن العطاس ريض

 ار من ا هل برص مااعترببالأب،ار مع 

 وقاس الشس ا ابخمرمه شعرًا : 

ا وتلقيه عــربا  ا ترى ما ترى ا 

واــا بلغــين مــن الكم ســس دان احلبيــب معــر بــن هــادو   ) قلــت ( 

العطاس ملا مسع القائل يقوس : جحة الف م ت وى قطب أأابع . قاس جوااب 

ادلن ــا لكهـا مات ــوى قطــب أأاـبع . ومــن هل يراســة  ذلكل القائـل : ورذاا

ذا أأاـيب   يشء  نوران ة وقع عندا هذا القوس موقع عظـمي   ت ـأ أأنـه ا 

ذا أأاـيب قلبـه  من أأعضائه داوى وطلب الطبيب يداويه ويبذس مـاهل   وا 

} ق ق ت قلـوبمك يهـي  ور  الغفةل والغلظة والق وة   يبايل . قاس تعاح 

ذا قىسـ القلـب حـل ييـه  74] ال ية   وة {اكحلدارة أأو أأشد ق  البقرة   يـا 
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الشس طا  وجعهل بيته   وع مة ذكل كراه ة ذكر ال،احلني لأ  عند ذكـرن 

 تنـيفس الرمحة   واملبعود مبعود ومطرود من رمحة هللا . قاس ابن رس   : 

 من ربنا الرحمي قلب قاس  وا   من  أأبعد قلوب الناس 

ذا جل ت مـع أأانس يـاذك  ر ال،ـاحلني ومنـاقهبم وشـامئلهم امحل ـدة يا 

يعند ذكل يبا  كل ال،اد من الطاد   ياجتنب من وافه ذكل ويضـ   

} مفــن يــرد هللا أأ  هيديــه لرشــح اــدرا اــدرا عنــد ذكــرن . قــاس تعــاح 

الأنعام   . اللهـم رب ااح يل اـدري   ولرسـ  125] ال ية  ل  س م {

حـت بـه اـدور ال،ـاحلني مـن يل أأمري   اللهـم ااح يل اـدري وـا ا 

عبادك   ولرس يل أأمري وا لرسدل به أأمور ال،احلني من عبادك   وسدد 

ل ــام وــا ســدددل بــه أأل ــسنة ال،ــاحلني مــن عبــادك   ادلن ــا وال خــرة . 

ون،يب اا ن ا  اا تقدم أأ  يكو  هل ن،يب من نور الب،اكة ينظر  ا من 

منه واسس د منـه   وح ـن يعااا   ومن تكو  ييه ع مة ال عادة ياد  

كنل   من مي ل وي،بو قلبه ا ح ال،احلني   وينرشح اـدرا بـذكرن كـام 

 قاس سس دان احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طاهر : 

  ،ل هل املطلوب   ـهبم  بوب  

ذا ذكروا عندا ضاق ادرا ياجتنبـه   البـاطن واـادقه   وأأما من ا 

ن ل ا   عاديته قام عل ل وحاجدل وـا   الظاهر لكفاية اا   الظاهر يا 

هو عندا بل سامله ت ي   ولهـذا الطريقـة يـاليفم   اسـسامي اـن جتال ـه   

 اباحل وا اك . ومن هنا يقوس الشاعر : 

 عدوًا هل ما من اداقته بـــُـد    ومن نكد ادلن ا عىل احلرأأ  يرى  
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ب مـن ياعي أأ  الفكـر رسا  القلـ ) يائدة أأخرى   مدح الفكر ( 

الظلمة   ومقاا العرب :  رأأس يفكر  اك من ماس يمثر . وهـذا املقـاا الك 

ذا جاس  لرشب مهنا مرشب   ومفهويم ياها ملا ا   الفكر من أأعامس القلب يا 

الفكر   أأعامس ال خرة يذاك عندي أأيضل من يعـل الطاعـادل عـىل سـائر 

امـا وقعـودا وعـىل } اذلين يذكرو  هللا قيأأنواعها   وك ف ا وقد قاس تعاح 

 أ س معرا    191] ال ية جنو م ويتفكرو     ل  ال موادل والأر  { 

وهذا التفكر   أأمور ال خرة . وأأما التفكر   ا ح نف ه وما  . ) قلت (

} قد أأيلا مـن جيلب لها من نفع واجتناب ما يوجب ي ادها لقوهل تعاح : 

شـمس   يعنـد ذكل ال  10-9] ال ايدل  زاكها إ وقـد  ـاب مـن دسـاها {

ينبغ  للعاقل أأ  ل ستعد ابملزيا    لك مايقدم عل ه وينظـرا بعـني الب،ـاكة 

من أأنواع ا خت ا طبائع العبـاد   ق تـيف  نف ـل أأوًا وأأهـ  وأأوادك   

خـت ا طبـائعهم بـني الـودل والـيفو   ح الغاك يـامي ن ييـه مـن ا  ق تن سهبم ا 

ذا رسحت النظر   هذا اجملاس  حين ذ ترى لبـا   ترصـيف واليفوجة   يا 

ذا كنــت   معــيفس عــن ذكل مــن  هللا ســسبحانه وتعــاح   عبــادا   ق ا 

تشستيت الباس يامي الناس ييه يامحد هللا واشكرا عىل ما أأقامل ييـه . ومـن 

 هنا يقوس احلبيب ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه شعرًا : 

 غيفتل شوكة وبه طعنه من ال مهري

 دوحة املشرتي هو ابلرثى وانت انزس

ذا علمـت أأ  لك أأحـد مبـت  بفـنت كـاهر أأوابطـن وذكل لقـوهل   يا 

]  أأ  إ أأح ــب النــاس أأ  يرتكــوا أأ  يقولــوا أ منــا ون ايفتنــو  {تعــاح } 

ــو  و يف  2-1ال ايدل  هنــم مفتون ــو  والعنكبــودل   يقــل بــىل وهللا وهللا ا  ن
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أأوعـ ةل  ( . واحونو  . و  احلديأ ) ع مـة املـؤمن  ـ   : ِعـةل أأوِقـةل 

ياعترب  ذا املواع  تكو  راشدًا من امـرك . اللهـم زدم علـام وحلـام ويهـام 

أ مــني اللهــم أ مــني . واــىل هللا عــىل ســس دان محمــد وعــىل أ هل وحصبــه وســي 

 ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

 ) يائدة عظمية   وعائدة ج سمية   ويضـ ةل نـويةل ومائـدة رغ ـدة ( 

 وت هذا : 

ب م هللا الرمحن الرحمي إ اذلين أ منوا وتطمنئ قلو م بذكر هللا أأا  }

هل ا ا هللا  .  28] ال يـة  بذكر هللا تطمنئ القلوب { ) قلـت ( الرعـد   ل  ا 

واا يـتا هللا بـه عـىل الفقـاك   هـذا اللكمـة الـيت ت قطـب رىح دائـرة 

ن الـنقط . ل  اا س م واا ميا    ينظردل وأأمعنت   حرويها يا هنا جمردة م

هل ا ا هللا . مفن خ،ائ،ها أأ  مـن أأهللا  ـا ب،ـدق القلـب واـفاء الطويـة  ا 

رزقه هللا اا   ص ا الص   التوحيد والتخلص عن ال وى   يهناك ا 

ــور اذلي أأذ  هل   ادلخــوس ا ح  ايا وا ــب ســواا   وهــذا الن ا ا  ــد ا  يعب

بـه واـار عبـد هللا  مي القلب وسويدائه يدأاق نور ال قني عـىل زوااي قل 

حقا   ييح  هل ابلفخر لكو  أأنه عبدا وهو رب   وفلـص مـن مكـدرادل 

الأغ ار   وأأاقت عل ـه الأنـوار مـن خـيفائن ملكوتـه   يعنـد ذكل تتنــيفس 

له ة   واشل أأنه يد ل   دائرة قوهل تعـاح  عل ه الواردادل والتدل ادل اا 

نل ابلوادي املقدس طوى { طـه   يهـذا هـو  12 ] ال ية } يا لع نعل ل ا 

املطلوب من  لع الكونني   حف نئـذ جتـرد لعبادتـه برسـا وع نيتـه واسـستقام 

عىل الرصاط امل ستقمي   رصاط اذلين أأنعمت علاهم من النبيـني وال،ـديقني 

وح ــن أأول ــل رييقــا   ذكل الفضــل مــن هللا وهللا والشــهداء وال،ــاحلني 
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ذوالفضل العظمي . قاس ماكل بن دينار ريض هللا عنـه : خـر  النـاس مـن 

ادلن ا و  يذوقوا ط ـب الأشـس اء   قيـل ومـاهو ؟ قـاس : املعريـة اب    ق 

 قاس شعرًا : 

  اء و دة ورسورــ وض   ا   عريا  ذو اجل س لعيف  

 بة  نورــــ وعلاهم من احمل   اءـوعىل العاريني منل    

ل    ــ يهنيئا ملن عريل ا   هو وهللا دهرا مرسور  ـهي ــ

ــة مــن د لهــا   لشــست  ا ح جنــة   وقــاس بعضــهم : ا     ادلن ــا جن

ال خرة   قيـل ومـات ؟ قـاس : معريـة هللا عـيف وجـل . و  احلـديأ عـن 

نعـمي ( .  رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي أأنه قـاس : ) ط ـب الـنفس مـن ال 

اللهم اجعل نفيس نف ا ط بة طائعة حايظة   تؤمن بلقائل وتقنـع بعطائـل 

} اي أأيهتـا الـنفس املطم نـة إ .  قاس تعاح لأرابب النفـوس املطم نـة بقـوهل 

رجع  ا ح ربل راض ة مرض ة إ ياد     عبادي إ واد ـ  جنـيت { ]  ا 

  ادلن ا قبل ال خرة الفجر   وهو املعىن ابجلنة املعدةل  30 – 27ال ايدل 

هنـم لفـ  عـيش  . وهناك يقوس قائلهم : لو اك  أأهل اجلنة وثل مـاصن ييـه ا 

وقد أأشار احلبيـب عـ  بـن ح ـن العطـاس ريض هللا  ) قلت ( ط ب .

عنــه   لكمــة التوحيــد ومــا وز قائلهــا مــن املــيفااي والعطــااي الــيت احتىصــ 

ريض هللا عنه ونفعنا به  وات ستقىص   هذا ادلن ا وكذا   الأخرى بقوهل

   وأأي  عل نا من يائضادل يهومه أ مني اللهم أ مني : 

 وبعد ايطالب جناتل وحــد هللا القـدط

ا أأنت والهادي رسوهل ت ستقيـم هل ا   قل ل  ا 

 ذا لكمة التوحيد ياليفهما وقدها كل لـيفط                  
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 ت العروة الو قأ اليت ماقط يف،مها ي،مي

 ـيفطــــــواطلب معاناها وحققها وكن ياها عـ                

 ميـــــــتلقا  ا عقد العقائد والفــوائد جمي م

 تعي وت ست،ترصوت تنرصعىل مك من خ،مي                 

قوهل : عىل مك من خ،مي يهم الأعـداء الأربعـة : الـنفس والشـس طا   

قــل ق اســستقم ارب .ــاكا  والهــوى وادلن ــا . ق قــاس ريض هللا عنــه : هللا

و  هذا املعىن عىل ن   هذا املبىن قاس الشس ا العارا  قلت (اييهمي . ) 

 اب   معر بن عبد هللا ابخمرمه شعرًا : 

قطع معال   الطـــامعادل ابلي  ا ســـــــــــقليب ا 

 ناســ واعدم النفس وازجرها عن ا و    ال                

 داســــم أأبواب الأهك ف ما اك  وا.ل  عهن

يــ                 ســـــــواعي ا   الغىن ابلناس وأأشس ان ا 

ي   ناســـ ا   دنوا منل واسـتدنوك من مـ د اا 

 اســــــــــياب  مابيهنم مال اذلي مـــاهل ا ح               

 وال  مبنا الثقة   القلب اب   عـىل ساس

 اســه وادعه ا   حل بل بواعت،م به وذل ب               

 راسـوامس  هل جار واجعل كل من أأساما ح

نـهــا وهللا أأمحأ م                ن لك ب وج اســــــــــيا 

 واس ــــوا   دان منل شس طانل بشٍل أأوبـوس

ــ أأوبدا كل ب ـــــويه أأوبلوير ل                 باســــــــــــــــ

ذا   دار كل الكـاسقل هو أأو قل بدلها هللا ا 
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هل ا ا هللا بقـوس أأاـدق   ق خنمت هذا اللكمة وت لكمة التوحيـد ل  ا 

القــائلني وهــو رب العــاملني ورب الأولــني وأأاخــرين   مــاورد   احلــديأ 

هل ا ا هللا ح،ين ومن د ـل ح،ـين أأمـن مـن عـذايب ( أأي  القد ي ) ل  ا 

 اـىل عذاب ادلن ا وعذاب ال خـرة . وقـاس ال،ـادق امل،ـدوق رسـوس هللا

هل ا ا هللا د ل اجلنة (  هللا عل ه وسي ) من اك  أ خر الكمه من ادلن ا ل  ا 

قــاس الــراوي : وا   رسق وا   زىن ؟ قــاس رســوس هللا : )وا   رسق وا   

زىن ( يــردد الــراوي عــىل رســوس هللا اــىل هللا عل ــه وســي بقــوهل : وا   

رمغ أأنـف رسق وا   زىن   قاس عل ـه ال ـ م ) وا   رسق وا   زىن  عـىل 

ولعل الراوي أأابذر ريض هللا عنه أأو ماهـذا معنـاا .  ) قلت (الراوي (  . 

 لأم حويت مضمونه وهللا أأعي . 

ق خنمت هذا الفائدة العظمية   العائـدة اجل ـسمية  تـديأ البطاقـة   

روى الرتمذي ريض هللا عنه وكذا ابن ماجه عن عبـد هللا بـن معـر وابـن 

 اـىل هللا عل ـه وسـي ) ا   هللا عـيف وجـل العاص قـاا : قـاس رسـوس هللا

م ستخلص رج  من أأميت عـىل رؤوس ا  ئـ  يـوم القيامـة يينرشـ عل ـه 

ت عة وت ـعو  جِسـ  لك جسـل مـد النظـر   ق يقـوس املـوح جـل وعـ  

أأتنكــر شــيئا مــن هــذا ؟ أأكلمتــل كت،ــيت احلــايظو  ؟ ييقــوس ا ايرب   

ه اكي ال وم عل ـل   ييخـر  ييقوس هللا عيف وجل : كل عندان ح سنة وأأن

هل ا ا هللا وأأشهد أأ  محمدا رسوس  هل بطاقة مال الأمنةل   ياها : أأشهد أأ  ل  ا 

هللا   ييقوس ايرب ماهذا البطاقة مع هذا ال د دل   و قلت البطاقـة   

املزيا  ي  يثقـل مـع ا   هللا يشء . قـاس الرتمـذي حـديأ ح ـن . قـاس 

 محه هللا شعرًا : امحد بن عبد القادر احلفظ  ر 
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ذا تفكردل   ذنويب    خفت عىل قليب ا حرتاقه  ا 

 هبذكر ماجاء   البطاقــــ  يبـــــلكنه يطف  لهيــ  

ــا   ــا تفظهــا وســ  بن هل ا ا هللا   وحققن جعلنــا هللا مــن أأهــل ل  ا 

طريقها ووادلينا وأأوادان ومشاخئنا و بينا وبعثنا علاها من ال منني   أ مـني . 

دان معر بن سقاا ال قاا ريض هللا عنه  ـ  عـن شـس خه أأنـه قاس سس 

قاس : أأمور ال خرة يشء معنوي ليس بدأج ام يلي ت البطاقة ببطاقـة وا 

منا جاء عىل س،يل الت،وير ولقيام ادلل ل .  ال د دل ب د دل هكذا   وا 

 شعرًا : 

 واليفم هل ح ن الأدب  ا عط املع ة حقـها   

  حاس وهو رب  لك  واعي بدأنل  عبدا  

مفن حتق  أأنه ربه وتدأدب معـه وراقبـه يـ  شـل أأنـه عبـدا   لك  

حاس   ويبلـغ ا ح مقـام املقـربني وامل ـلكني . اللهـم ايمـن ويـ  أأهـل ا ـاك 

للخـاك وأأعـاهنم عل ـه   ويقنـا للخــاك وأأعنـا عل ـه   أ مـني . واـىل هللا عــىل 

   رب العاملني . سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد 

 هذا الرساا متضمنة عىل أأرسار العلوم وجديرة بـدأ  ت ـمأ خيفينـة 

 الأرسار   وينبغ  للك عاقل حكمي علمي اا ط ع عىل ماياها وت هذا : 

ــع الأوس ســسنة   ــو  الأوس مــن ري  ــوم الثل ــا اك  ي امحلــد   وبعــد مل

طرق ذهين   رقددل القيلوا   يلام حص ت من النوم خطر ببايل و  1370

لهـام مـن هللا سـسبحانه وتعـاح   أأرابب اجملاهـدة  وذكل بطري  التفكر واا 

الشديدة وم بدة النفس ابا رتقاء واا متطـاء للعقبـادل الـوعرة   يقـد بلغـين 

عن اا مام الغيفايل ريض هللا عنه أأنه قاس : بلغت عىل ا ط ع  عىل العلوم 
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وجـوع   مفـا وجـددل  ااحة وا اسستطعت مـن اـ ام وقيـام وسـهر ورايضـة

يشء أأنفع وا أأيضل واأأبلغ   التدأ اك لنورا  القلب وت،ـفيته وثـل طريقـة 

ــام ســلكت تــ   ــوة   يل ــيفوم ا ل ــع ل ــتح  ابل،ــفا م ال،ــويية   وذكل ابل

ــاء ا ح ال ــامء  ــة   اا رتق ــر ال،ــفا أأ  أأرى امل ئك ــن أأ  ــددل م ــة ك الطريق

 ) قلــت (د مــن قبــل . ونــيفوهلم ا ح الأر    وأأرى أأرسار وأأنــوار مــا  أأجــ

ــؤاد  جهتــادن   ت،ــفية الف ــلح ا  وطريقــة ســلفنا ال،ــاد ريض هللا عــهنم ُج

 وامل كنة والفقر والفاقة   ومن هنا يقوس الوادل علوي رمحه هللا شعرًا : 

 والفقر والفاقة واا ي س  طريقة الأك اس  و الرسوم 

ه مـن حـمك وأأما الظهور يا   ييه ق،م الظهور . واا مسعت ) قلت ( 

جواهر سس دي وشس خ  احلبيب ح ني بن عقيل بـن  ـىي القـاطن بـب ة 

هللا مكة املرشية زادها هللا ايا وتكرميا   يقوس ريض هللا عنه : ويل ملن 

ل ه الأاابع ولو خباك . وقاس سس دان عبد هللا احلداد :   أأشاكدل ا 

نه    يشهي  وييه ال م من حيأ اتدر   وا تطلنب اجلاا اياـــاح ا 

ا امخلـوس وامل ـكنة والفقـر .  ) قلت (  واطريقة جللـب ال ـ مة ا 

وماروي عن سس دان    ادلين الشس ا عبـد القـادر اجلـ  م انـه قـاس بعـد 

ح أأ  قــاس : يكشــف يل عــن ابطــين يرأأيتــه مناطــًا بع ئــ   الكم طويــل ا 

رادتـل   يتوهـت   امرهـا سـسنة  كثاكة   قلت ماهذا ؟ يقيـل يل هـذا ا 

ــتخلص ق ــولك ي ــت ا ح ابب الت ــد   ل  ــويب بع ــا واــلت ا ح مطل ــيب وم ل

ذا عندا زمحة ليفته   ق ابب الشـكر كـذكل    لأد ل منه عىل مطلويب يا 

ذا هـو  ق ابب الغىن كذكل   ق ابب املشـاهدة كـذكل   ق ابب الفقـر يـا 
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وقـد مجـع هـذا املعـىن  ) قلت ( اٍس يد لت منه ويتا يل الكنـيف الأكرب . 

 خمرمه ريض هللا عنه بقوهل شعرًا : الشس ا معر اب

 ا   أأرددل ال،فا ال،ا  ون ل الر.ائب

 ـاك مراقبـــــــقف عىل اب ا وقفة يقــ                 

 رًا ليس .ائب ـــ ال ا عن علومه حاضـ

 ياقد احلس واحمل وس مـن لك جانب                 

الفقيه املقـدم محمـد وأأما التعل  ابلأسسباب يقد قاس سس دان  ) قلت ( 

بن ع  ابعلوي ريض هللا عنه : من تعل  ابلبـا  بقـ  ومـن تعلـ  ابلفـام 

يين . وريض هللا تعاح عن سس دان ع  بـن ح ـن العطـاس حيـأ يقـوس 

 شعرًا : 

 ورأأس مـاهل   س مة الباس   ســغنمية ابن أ دم بنـيفع الأغ  

ح الوا س    اســق مدط اا يضا ال  الراز   ورد الأشـ اء لكها ا 

 هو ذي حمك وأأشقأ وهو ذي أأسعد

 و  هذا املعىن أأيضا يقوس ابخمرمه :  

 لب منل اي ذي تعجب  ل وديــــاهوماذا لب اي

ــ تعجب والأكوا  بـ   اء تقلبــــعىل ك ف ماش  ـ داــــ

 ربـــــــــح وبَعحد تكه وقـــ  قد أأسعد  تكه  وأأشقأ

 ربـــيهل ما بىن هللا خيــ  ـىنــــــعىل ذا بىن لك مبـ

نهتيأ الأمـر وأأطنب  هــــــــــتعاح تعاح جـــ ل ل ه ا   ا 
 البه تغلبــــــــــوهمام تغـــ  وأأان أأوا ل كن وط رأأسل

ذا كنت تبغا ال ـ م  ـدأدبــــــــتـدأدب تـدأدب ت  هــــا 
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ــ ا أأ  ميــودل عــىل الطاع ــة ا  ــد واجلن ــة ا   مــابني العب ة   و  احلقيق

ــل  ــا لطاعت ــم ويقن ــىل املع،ــ ة . الله ــودل ع ا أأ  مي ــار ا  ــد والن ــني العب واب

 ومايرض ل   واحفظنا اا يغ ظل ومايع، ل   ايأأرمح الرامحني . 

واباةل مفا ذكرانا من التفقر احمل  ومقام ال،فا لأراب ا من يرسا  

ديدنـه ذكل امل دا  وأأرابب املعرية والوجد والوجدا    مفن جعل ذكر هللا 

و.ذاا   ومساكا وهداكاا     اباحه وم اا   انس ما ناا   دن اا وأأخـراا 

. قاس سس دان العارا اب  وادلاس عل ه   احلبيب عبـد هللا بـن ح ـني بـن 

طاهر : واعي أأ  اـاحبل اذلي ايفارقـل   حوـ واسـفر و  نومـل 

ويقظتل بـل   حياتـل وموتـل هـو ربـل  وسـس دك ومـواك و القـل   

ذ قاس تعاح ) أأان جليس من ذكرم ( وقاس تعاح  وهمام ذكرته يهو جلي ل ا 

) أأان عند املنكرسـة قلـو م مـن أأجـ  ( ولـو عريتـه حـ  معريتـه لأفذتـه 

ااحبا وتركت الناس جانبا   يا     تقدر عىل ذكل   مج ع أأوقاتل يـا ايك 

اتـه . ق قـاس أأ  ف  ل   وهنارك من ساعة فلو ياها وواك وتـتذلذ وناج

ريض هللا عنه   أ خر الكمـه : وِقـل اا عـرتا  عـىل القـدر ودوامـه عـىل 

يثار احل  واا ايس مـن ا لـ    وا ضـوع حتـت  اذلكر وم زمة الفكر   وا 

ــة  ــاء   وال ــكو  عــن حيــل الك ــب  ق اله بــة   واا نك ــار حتــت احل 

يكـو   ابملضمو    والتولك عىل يضـل هللا ومعريـة اا خت ـار   وهـذا لكـه

نه من أ داب ال،حبة مع ااحب  شعارك   مج ع أأوقاتل ل   وهنارك   يا 

ايفارقل وا ل  يفارقونل   بع  أأوقاتل . ومن موضع أ خر يقـوس ريض 

هللا عنه   هذا املعىن عىل ن   هذا املبىن : وقد جعل هللا بفضهل وكرمـه 

شـدها تـدأ اكًا ذكرا أأيضل العبادادل   وهو أأخفها وأألرسها عىل اا ن ا    وأأ 
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  القلوب   وأأعظمها  وااًب عند ع م الغ وب   وأأ قها لل يئادل واذلنـوب 

ا  ا منـه   وا واـوس ا    ومبدأأ ال الكني ومنهتيأ العاريني   ي  مـد ل ا 

ل ــه   وا   اك    احلقيقــة انــه ا بــد ملــن أأراد أأ  يبلــغ بــه .ايــة املــراد أأ   ا 

امهل عـىل مـهنج ال ـداد   يـا ان ا   م مجةل من املواد   وأأ  ل     أأعـ

ننكر ذكل بل الأمر كـذكل   ولكنـا نرجـو ملـن جعـل ذكـرا ديدنـه وشـغهل 

وهداكاا   أأ  يوقظه هللا ل لوك الطريـ     وأأ  يلحقـه بدأح ـن يريـ    

ذا لـيفم ادلعـاء  ل ـه   وخ،واـا ا  وأأ  تعود مثرته عل ه    وأأ  يقربه ويواهل ا 

لتدـاء   ابللدـاء يتقـار واا نك ـار   وأأ   وكرثة التوع واا  واا ضـطرار واا 

يويقه الغفار لأعامس املقربني الأبرار   وأأكرث الندم واا سستغفار وقت الأحسار 

  وأ انء الل ل وأأطراا اهيهنار   وأأكرث ال، ة وال  م عـىل النـيب اخملتـار   

وعىل أ هل وحصبه الأخيار    يا   ذكل اا يرق  القلوب   وعند ذكل تتنـيفس 

دل وحت،ل النفحادل   ويقبل القلـب التـذكر والتـذكاك   وي،ـغأ ا ح الرحام

ــدأ ر ابلتخويــف والتحــذير    الكم هللا ومــا جــاء عــن ال،شــاك النــذير   ويت

ــذ ال ــ،يل   ابا جــامس  ــه يي ــ  حين  ــد ايدل الرجــاء وأأحاديث ول ست،رشــ ب

} واذليـن جاهـدوا والتف، ل   عىل أأح ن دل ل   لقـوهل سـسبحانه وتعـاح 

نهتـيأ الكمـه ريض هللا  69] ال يـة  م سـسبلنا {يينا هيهنـديهن العنكبـودل   . ا 

عنه ونفعنا به أ مني اللهم أ مـني . وهـو الكم انيـع جـدا ملـن هل رغبـة   دار 

 ال خرة . 

قاس بع  العاريني : ينبغـ  للعبـد أأ  اي ـدأس مـن قبـوس  ) يائدة (

ا ق،ـد التقـ ذا   جيد ييه حضور وحـ وة   ولـو   يكـن ييـه ا  رب العمل ا 

ا ح هللا وسقوطه من نظرا ل   اكييا . وقاس .اكا : ماوي  هللا عبدًا لعمل 
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ا وهو يريد أأ  يقبهل منه يكن ح ن الظن بربل وأأشكرا عـىل أأ  ويقـل  ا 

ل   للقيــام بــدأمرا   ولــو   يكــن ذلكل حضــور وا مثــرة عــاجةل   ي تطلــب ا 

ح أ خر الكمه .   ماهو طالبه منل . ا 

اسـسامي   ذكـر هللا تعـاح وحضـور القلـب مـع ق خنمت هذا الفوائد 

املذكور   وذكل ماروينا عن الشس ا العارا اب  وادلاس عل ـه ابـن العبـاس 

  قاس ريض هللا عنه : ملا اك  املـذكور اجيـوز عل ـه واـف الفقـد والعـدم 

وامينعـه جحـاب وا  تويـه مـ   والشــس ل عل ـه زمـا    واجيـوز عل ــه 

ــة بوجــه   واي  ــد ني   واجتــري عل ــه اــفادل الغ ب ت،ــور تــواد  احمل

ذ هو القريب  اخمللوقني   يهو حارضا ع نا ومعىن   وشاهدا رسًا وجنوى   ا 

من لك يشء   وأأقـرب لذلاكـر مـن نف ـه مـن حيـأ اا جيـاد هل والعـي بـه 

والقدرة والتدباك والقيام عل ه    ل  ا ل قة يـ  تلحقـه أأواـايها   وأأوجـد 

 معان ه سسبحانه هو الع  الكباك .  الأعداد ي  حترص

ــه يقــوس :  ) يائــدة ( وت ختــام ا تــام   وعــن  ــىي بــن معــاذ أأن

ايغفوس ايهوس لو مسعت رصير القي حني جيري   اللـوح احملفـوظ بـذكرك 

عن الشس ا ع  ابن أأيب بكر ال كرا  الع ـدروس  ) يائدة (ملت طرابً  . 

واا ستيقاظ عل ه مـن سـعادة املـرء  علوي قاس : مداومة النوم عىل ذكر هللا

ــد  ــد العظميــة والعوائ نهتــت الفوائ ويــر  هل ح ــن ا ا ــة عنــد املــودل . ا 

اجل ــسمية وذكل لأرابب القلــوب ال ــلمية م ــلوا ال ــخمية   ون ــدأس هللا 

تعاح ح ن ا ا ة جباا وادل ياطمه   أ مـني اللهـم أ مـني . واـىل هللا عـىل 

  ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي
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هذا الرساا ت مأ : سفينة النداة اا الناس ييه من الغواية . ب ـم 

هللا الرمحن الرحمي قاس هللا سسبحانه وتعاح   احلديأ القد ي ) ايعبـادي 

ا من هديته ياسـسهتدوم أأهـدمك ( اللهـم أأهـدان يـمين هـديت    لكمك ضاس ا 

وتولنا يـمين تول ـت   وابرك لنـا يـامي أأعط ـت   وقنـا  وعاينا يمين عاييت  

ــه  نــل تق ــ وايقوــ عل ــل   وأأن ا ماقضــيت   ادلن ــا و خــرة   ا 

ايذس من وال ـت   وايعـيف مـن عاديـت   تباركـت ربنـا وتعال ـت   يـ  

ل ـل   واـىل هللا عـىل سـس دان  امحلد عىل ماقضيت   ون ستغفرك ونتوب ا 

ذا وحصبه وسي . وقـاس هللا سـسبحانه وتعـاح محمد النيب الأيم وعىل أ هل  } وا 

ذا دعاِ  يلي ستج بوا يل  سدأكل عبادي عين يا م قريب أأجيب دعوة ادلاعِ ا 

} أأدعـوم البقرة   وقـاس تعـاح  186] ال ية  ول ؤمنوا يب لعلهم يرشدو  {

وقاس رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي ) ادلعاء مـا العبـادة  اسستجب لمك {

 دان قطب اا رشاد احلبيب عبد هللا احلـداد يقـوس ل ـس دان ( ومن الكم سس 

عي ا   حقوق الأخوة   هـذا اليفمـا   العارا اب  امحد بن زين احل،  : ا 

ا أأ  واحـدة عادهـا ابقيـة وذكل دعـاء املـؤمن لأخيـه  ا مضحلت واندرست ا 

بظهر الغ ب . وك ف ا وقد ورد حديثا : دعاء املؤمن لأخيه بظهر الغ ـب 

ذا أأرددل أأ  تـدعو لنف ـل يـادع لأخيـل يـا   م ستداب  . أأوكام قاس . يـا 

بدأأ بنف ل ق ون تعـوس .  امل ئكة تقوس : وكل ماهل . و  حديأ أ خر : ا 

وورد : لكمك راع ولكمك م ؤوس عن رع ته . ومن هنا يقوس عل ه ال ـ م : 

مثا أأ  يض ع من يعوس ( أأي من هل ع ةل من أأهـل وأأواد مـن  ) كفأ ابملرء ا 

ان  حرسى ق أأعر  عهنم بعد ماتغرب عهنم   يقد ح،ـلت هلـم ذكو  ر وا 

هامهلم من .ـاك نفقـة   وبـذكل كفـأ بـه كفـأ وا   اك   م، بتني   الفراق وا 
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طائعا اامئا وقامئا وقد كـن بنف ـه أأنـه ابليفبرقـا    يروـا ماح،ـل  منـه   

عائلته يكو  مانع وعار  وحاجيف من مج ع وجـوا ا ـاك   وا   اك  ميرسـ 

ــر  } ومكــروا مكــرًا ومكــران مكــرًا ون زق يهــو م ــستدر  . قــاس تعــاح ال

} ومكـروا ومكـر هللا وهللا اهيمنـل   وقـاس تعـاح  50] ال يـة  الشعرو  {

ــاكرين { ــة   ــاك امل ــب  54] ال ي ــب للغائ ــاء الغائ ــام أأ  دع أ س معــرا    وك

ــرد . ن ــدأس هللا احلفــ   ــا   دعــاء املظلــوم اي م ــستداب كــذا مــن كــي ي

من موجبادل الندامـة   ومـن كلـامدل يـوم القيامـة   يـا   الظـي وال  مة 

]  } وماكلمنـان ولكـن اكنـوا ن الظـاملني {كلامدل يوم القيامة . قاس تعـاح 

اليفخرا   وقاس سس دان عبد هللا احلداد : وكي النفس من أأقـبا  76ال ية 

لغوايـة الظي . يا م قد رأأيت كثاكًا ان وقع   هذا املهلكة و  لشعر  ذا ا

. ومن هنا يقوس سس دان القطب احلبيب أأيب بكر بـن عبـد هللا العطـاس  : 

ومـن  ) قلـت ( مك من قل ـل كرثتـه العنايـة   ومك مـن كثـاك قللتـه الغوايـة .

أأرابب ت  الفرقة الغاوية    نة ادلن ـا الفان ـة هـو مـاذكرا سـس دان قطـب 

ن العطـاس مـن الشام واهيمين   ويريد ادلهر واليفمن احلبيب عـ  بـن ح ـ

ح أأ  قاس :   أأ ناء ق، دة ا 

 اراـــــــمعه تطويل ما حاسب ادلن ا عي

 ا   سهبا ضامراـــــــــــوهدا ك ب دني                 

 ق  دماراــــــــوت ايش ومن حهبا ح

ــ ويكر   عواقب جامعتل  ال                    س اراــــ

 راراــــــــــومك قد شفت عراب  غرهتم غ

 ذاراـــــــــــوبلغوا هدن واسستطالوا ابلق                
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 اراــــــــواتيل الأمر غرقوا وزلوا   العب

 اراـــــــــوندموا بعد مااب  خرسا  التج                

 راراــــــــوعند املودل قروا مع طعم  الق

 اراـــــــــــيوقد مـالوا من املاس قهرًا اخ                  

ــ و.ابوا من ربوع القرابه وال،   هاراـــــــــ

 اراـــــــــعىس غـفرا  اي.اير اليفادل غ                 

 اراــــــــــومن ايعتـقد  ينتقد   لك ش

 وا   ب م،ائب ملن قد عاب جارا                 

 اراــــــجت  صوا  جترجر وت سهتدي وج

 راراــــــــــــواخيىش مدايع يطيشن املــ                

 اراـــــــمن اجلند القوي اذلي يدمر مغـ

 اراــــوذي هل لك ساعه ب وح ا ،م غ                 

 اراـــــوك ف الرأأي واملعريه اي اهل الب،

ح أ خر الق، دة . ومن موضع أ خر يقوس ريض هللا عنه م ـستغ ثا  ا 

 ر بن عبد الرمحن العطاس بقوهل : ب س دان احلبيب مع

 ــاراـــــبني لنا  ش  ار ايشس خنا  احملضــــ 

 اراـــــغيفيرة أأمطــ  عار  عىل الوداي  

 اراــــايمرسع  الغـ  ـطاســلعاايالقطب اي

 من حاردل أأي را  عدــــاب  عل ل أأس 

 فر هل أأوزاراــــيغــ  نـــواطلب هل الرمحـ

 ـاراـــويق  أأوطـ  امهلــــــــوي،لا أأعــ 
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 ــرث أأشواراـــا يع  وامحه من  الشس طا  

 اراـــالنفس  الأمــ  ويهــــوارشدا ا تغـ 

 ــواراــــ  لك ده  وى  تتبعـــــذي للهـ

ــ من زهرة ادلنـ   داراـــــــللمرء غـــ  ـ اـــــ

 ــاراـــــوا معه مـ  راـــــــجيعل معه ســ

ل  موا ــ ا  ــ مث  د وال راـــــوالكــ  ــهاـــــــــــــ

 ـــل   داراــــــ   وار ــــــوخ،مه الـ

ح يـ  ـــفا اثراــــــاثئر ق  ـرغ  َهلحبـــــــا 

 واسستخدم أأحـرارا  ـواهلـــــواسس    أأم

 ـــاراــــيعام أأخط  هتاــــــــــــوهو ب بـــ

    الـدارا  ضـ ح   ـهلــــــمكبوس من مح

 عة  أأعــامراــــوضي  فريطــــيب  عىل الت

 ة  أأســفاراــــوطول  ةل أأزواداــــــــــــوقـــ

ــ وزرا عىل ك   اراــــرازي كام الـق  هـراــــ

ح أ خر الق، دة . ومن موضع أ خـر يقـوس نفعنـا هللا بـه مـن أأ نـاء  ا 

 ق، دة : 

 ا   هو عىل ادلن ا مفا ت وى العداوة للحشسمي

 ــر لهميـــلو وازنت ش  البعوضه ماسقأ اكي                

 ـميـــــــيكف  عناها   يناها مك دوس مك داس م

 رذطــــــ   كام الأح م والنود املعــدي وال                

 ميــــــذلاهتا تفىن ومرعاها الـــروق مييس هش
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 كيد املكدر والكــدطياها النكد والكد وال                    

 وقاس ريض هللا عنه من ق، دة أأخرى يقوس   أأ نااا : 

 واليفهد   ادلن ا اليت من حهبا يدعأ جمن

  اي والرزااي واملنااي واحملــــنــــــــــدار الب                   

 ايب قد تعـبقر واعتجنـــال،فو ياها ابمل،

ذ                      هنا ط ف الوسنه ومردل اكافت ساع اا 

 هبا ل نــــعقبت نوائهبا وعلقت من لواهـ

 ــفنـــــوالقوم ايسؤيل نواكرن علاها ماغ                    

 ـنـــــــــــــهلم يامي مخ ياها وارتقــامامههم اب

ــ وزادن يي                      ها كام زاد امل اير  للضـعنـــــ

ح أ خر الق، دة  .وقـاس الشـس ا معـر ابخمرمـه ريض هللا عنـه مـن ا 

 أأ ناء ق، دة : 

 دا لبـــــــــلب لب منل ايمن ايريــ

 والش أأنت .ابط مع ال  يكنـيفو  اذلهب              

 اهلم   التعبــــــوربل ا   أأكرث أأههل حــــ

 هتم عطبـــــــــــــــومههم مج وأ خـــــر عاقب               

 ا  قاس ريض هللا عنه :  ا ح

ــ ي ي أأمرك   املــ   ــثوى و  املنقلبـــــــ

 ا ح اذلي من و ــ  به واعت،م ما اغتلب               

نه خب  ورس مع ادلهر   ســاكا وخب  ا 

 ــــفا واشرتبــــــــواتعاسفه وااب ماا               
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ــ  ــ و ذ جنب والشغايب خـ  لها   جنبـــ

 اك أأوخببــــــــوساب  أأهل احملــــبه   م               

ح أأين ما انووا وقطعها قـــ  فان خببـــــــا 

 ه و بــــــوكن كام الل أ ا شــاا الفرل                

 ـد قاس ايذاك لبــــكن ابن ساعتل ا حــ

ــ                 ح ما اقـ ــ وا تلفت ا   ـبل وا ما ذهبــــ

 ــوى وحبـــــو ل اي  ل الك هو وما ان

ــ ولك من امل أأوأأنكـر عل                  ل أأوعـتبـــــ

ان حـــذي  ــ يقل هل ا   نا ابل لب والنشبـــــــ

 م والعــربــــــــــــــوان،ــرينا و ل نا العج               

ح أ خر الق، دة . ق خنمت وا ورد عن سس دان احلبيب عبد هللا  بن ا 

علوي احلداد ريض هللا عنه   وت ق، دة جامعة حاوية للمواع  البل غـة 

اسسامي لأرابب القلوب ال ـلمية   والأنفـس الرييعـة الراغبـة لـ ار الباقيـة   

ح أأبد ال ابد . وت هذا :   اليت نعميها اب  ورسورها م س ر ا 

نٍة  وا  ـهتاــــــيمي الركو  ا ح دار  حقيقـ  لطل من ميف اكلط ف   سسِ

 نـــــــومعــد  البؤس والل واء واحمل  ةــــدار الغــرور ومدأوى لك مرزي

 و    الشطنــواملودل أ خرها والك  اليفور كاهرها والغـدر حا رضها

 نـــتضـر من نفعت   سالف اليفم  ني من ريعتــــت،يد مامجعت تـهـ

ــ النفس تعشقها والعني ترمـ   ا   اـورة احل نرهـــلكو  كاه  ـقهاـــ

ذ اكنت من الفــ  رىـــحسارة حتمك التخيـ ل حىت ي  نتــــــــكأنه احل  ا 

 ـطنــــبني الفريقني أأهل امحل  والف  زي  اــــــــــا   اا لـــه براها يك  مي
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 ـنــــيعام ال ع  من شام  ا ح ميـ  يذو امحلاقة من قد كل  جيمـعها

 ــركب ا شنــــــلأجلها ل ستلني امل  هتداــــمشمرًا يركب الأخطار   جم

 ـنـــــــوراءا نبذة الأقذار   ادلمــ  اــوذو احِلدا يُقلها زهدا وينـبذ ه

 ـيف ــــــي  ي،ادا .اك اهلم واحلــ  ــاــــيريم بقلب مناك   م،ايره

 د ــــمن مؤ رهيا ب ع  القلب والبـ  جيوس ابلفكر   تذاكر من رصعت

ــ ا ــ ن أأشاد مباناها وأأحكـ  دار  ابجلُنـــنـــــــلي ستجن من الأق  مها ــــــــ

ــ انلوا م رهما أأحيوا معاملـ   غ   والظــعنـــــــسلوا اوارهما للب  ــهاــــــــ

 ـد ـــــــــبقوة وابتنوا الأم،ار واملــ  اــــــــرقوا منابرها قادوا ع اكرهــ

 لوب واـــهتنـــــــــــــمغلأمرن بني   بحوا ذل وعبـحدوا الناس حىت أأا 

 ـنـــملتعة النفس   م ستقبل  اليفمـ  ومجعوا املـاس  واسست،فوا نفائ ه

متلؤا برشا وا كــ ذا ا   ـنـــــــومكنوا من ع ها أأبلغ  املكـ  فرواـــحىت ا 

 طنـالفربة ــــعسسبل املامدل يدأحضوا   مواـــــاندان هاذم  الذلادل ياقتحـ

 بعد الضخامة   الأج ام وال من  اــت  القبور وقد ااروا   ا رِا

 نبــــيدألكهم ادلود  حتت الرتب  والل  بعد التشهي  وأألك الط بادل غـدا

 نـــ اسن الوجه  والع نني  والوجـ  دا   وامنحقتــــتغاكدل مهنم الأبـ

 الرس والعـلن من اك  ينرصن     هنم  وأأسلمهمـ لت م اكهنم  ع

 د ــــمن الأقارب  والأهلني وا ــ  د اك  يدألفـهمـــــوعايهم لك من ق

 نـــ.اك احلنوط و.اك القـطن والكف  مااك  حظهم من عر  مااكت سبوا

 نــي، ا ياها  غراب البني  ابلوهـ  ت  الق،ور وت   ادلور  اوية

ــ  ــ يلو مرردل  ا وال وم تندبـ ــ الل ل   تلـ   كلمة    هاـــ  ـتذ ابلوسنــ

 وا ايتتنت  تب الأهـل وال كن  راــــوا جتملت ابلأرايش مفتخــ
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ــ وا سع ت دلن   عوم مهنم ـــــــوا تذلذدل ابملطــ   ا سع  مفتـــنتــــــ

ذا شاهددل معـتربا  عه ابلأذ ــــــــتراا ابلعـــني  أأوت م  وا اعتربدل ا 

 مقفل القلب   حـزي  عن ال نن  وىــاك ها   املواع  اتغين أأســ

ذا ل ه لفرط اجل   م ستكربا يبطر احل  ال،ـرحي ا  ــ يلقأ ا   ـهل والشـننــــ

 ـــننــــــــا   الأمام مقطاع عن امل  ـهـــــميين النفس أأمرا ليس  يدركـ

 كام أأهللا   حديأ ال س د  احل ن  يكف  اللبيب كتاب هللا موعـظة 

ــ ل  هللا قدوت محمـــد  اك    مطهر اجل ب عن ع ب وعن در   ناـــــــ

 ماساردل الرحي  ابلأمطار  وال فن  ةــــــــــــعل ه منا اــــ ة هللا دامئ

 وما بكت عني مشستاق عىل وطـن  وال س وال،حب ماغنت مطـوقة

 ت الق،ـ دة الفريـدة والـيت مـن نوعهـا وحيـدة . واـىل هللا عـىل 

  وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . سس دان محمد وعىل أ هل

هــذا الرســاا متضــمنة عــىل الراحــة   جلــب الت ــل ة   ا لــوة   

وهذا طريقة ال لف ال،اد وضد ذكل ن أأرابب العلوم العرصـية . ونـورد 

سسهت س لهذا العدـاا   ومـن هنـا أأقـوس واب  أأسـستعني وأأعـوس  هنا براعة ا 

يفمـا  : شـستا  مـابني مرشـق ومغـرب . ومـن القاعـدة ا   يامين ييه أأهـل ال

 اا ن ا  عدو ماههل . 

قـر    ) يائدة (  ومن جواهر حمك الوادل رمحـه هللا تعـاح يقـوس : ا 

الكتب اليت تقوس كل تب واتبايل ون عل ل يعتب . ياعي أأهيا الواقف أأ  

ة هــذا املوعظــة ذيلهــا ســاحب عــىل مــن تعاطــا العلــوم العرصــية يــا   مــاد

معاشــهم   الغالــب مــن هــة احلكومــة   ومــن هنــا يقــوس ســس دان املــؤدب 

 احلبيب ع  بن ح ن العطاس من أأ ناء أأب ادل : 
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 ها يهي  بئس الطـعميــ وطعمة ادلوا جتنب 

جهتادا   سداها وال همي  من ذاقها قل ا 

وك ف ا وقد ورد عن رسوس هللا اىل هللا عل ه وسـي أأنـه قـاس :  

اعت جوارحه شاء أأم أأىب   ومـن أألك احلـرام ع،ـت ) من أألك احل س ط

 جوارحه شاء أأم أأىب ( . ق نرشع ال     املق،ود ولكه مق،ود . 

فاذ ال لوة   ا لوة   ومـن ) يائدة (  وت عربة وتذكرة ملن أأراد ا 

كدورادل الأقارب يض  عن الأابعد . قاس اا مام الغـيفايل ريض هللا عنـه : 

يقل أألف مـرة . وقـاس اا مـام الشـايع  ريض ا حذر عدوك مرة واحذر اد

 هللا عنه شعرًا : 

 يفنهـــــوما وزنل به يـ  ز  من وزنل وا وزنل   

ل ه    ل ل يرح  ا   ومن جفاك ي،د عنه  من جاء ا 

ذ  وهنه  ـن أأنل دونهــــــــمن كــ    ياترك هواا ا 

ــ وارجع ا ح رب العـ     ــ يلك ما يدأت ل مـ   بادــ  نهـــ

اا مام جعفر ال،ادق ريض هللا عنه : من طلـب مـا اخيلـ  وقاس 

يقد أأتعـب نف ـه و  يـرزق   يقيـل هل ومـاذكل ؟ قـاس الراحـة   ادلن ـا . 

ومن حمك الوادل رمحه هللا يقوس : الراحة   ترك الراحة ومن طلب الراحـة 

وهذا املقاا لها معام كثاكة ملن هل ب،ـاكة منـاكة وأأذ   ) قلت (مااسرتاح . 

واع ة . من ذكل من طلب الراحة ابلتلهف لطلـب املعـاش ا   اك  حـ ا 

أأو حراما   لأ  ااحبه قد ركب عىل مط ة الأمـل الطويـل . ومـن معاناهـا 

طلب رضاء الأقارب يهذا  .اية اتدرك تاس   يقد قيل :  ـذ قاعـدة لك 

ســاءته عل ــه اســسامي قريبــل . ومــن معاناهــا  مــن أأح ــن ا ح قريبــه زاددل ا 



 231 

ايس عىل مجـع حطـام ادلن ـا لـ  ل ـرتحي يـامي بعـد ومايـدري ا   املنـااي التن

ا بشـ  الأنفـس  مام   ومع هذا لكه يادلن ا ا تدركها واتنالهـا ا  مقطاع للأ

مع تعب ون،ب . ومن هنا يقـوس احلكـمي الرتمـذي   القـوا  عـىل حـرا 

 العني شعرًا : 

 من املتاعين القل ل ــمفا يغ  لــــوا   مــتاع دن اان قلي

 تش،أ بني أأن اب ال سباع  وا   قل لها حرجا ع اكاَ 

وما أأح ن ماقاهل سس دان عبد هللا احلداد ريض هللا عنه  ) قلت ( 

 شعرًا 

ل لــــــــواذلي لغاكك اي،  اذلي ق م كل حااــل دليل      ـــل ا 

   ير  احلقيقة والرشع امل،و   ياشستغل بربل  والــذي عل ل    

 مهل ماقدر يكو   ايكرث

}  وأأما معاانة العباد من احلارض والباد يهي  يتنة طامة . قـاس تعـاح

 وقاس احلبيب ع  بن ح ن العطاس شعرًا :  والفتنة أأشد من القتل {

 الفتنة الفتنة من الفتنة مقاسادل احملن             

 يتنة قفا يتنة واتهياها  ا قلـع الو ن                          

ا وتعلقت ييه الكل ـب   ق  ذ قاعدة : لك من اك     قيد احل اة ا 

مال شوكة ال عدا  واحلباس جترا ا ح ما ايرض ه من أأمور دينه ودن اا من 

ا اـاحب القلـب  ذا جاءدل حسابة عـوددل بعـدها أأخـرى ا  الفنت واحملن   ا 

نه   عايية شايية كايية . ومن هنا يقوس سس دان عـ  بـن ح ـن  ال لمي يا 

العطاس شعرًا : ايم،لا الن ة أأالحنا بقلب سلمي . ومن الكمه ريض هللا 

عنه يقوس : قاس بع  احلكامء القدماء : ا تتفكر      ة أأشس اء : اتتفكر 
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  الفقر ييكـرث مهـل ومغـل وييفيـد   حراـل   واتتفكـر   كـي مـن 

كلمل ييغل  قلبـل ويكـرث حقـدك ويـدوم غ ظـل   واتتفكـر   طـوس 

قاء يتحب ااع وتض  ع العمـر وت ـويف العمـل   ادلن ـا . وقـاس سـس د الب

الطائفة اجلن د رمحه هللا : أأالت أأا  ا أأشـستغل بعـدا اـا يـرد عـ ح مـن 

املشغ دل من مج ع ما  الكو  وهو : أأ  ادلن ا دار ن ومغ وب ء ويتنة   

أأحـب يهـو ومن ازهما وأأهلهـا أأ  يتلقـوم بـلك مـا أأكـرا   يـا   تلقـوم وـا 

ا يالأال هو الأوس . واك  احلبيـب عـ  بـن ح ـن بعلـو مقامـه  يضل وا 

و ام يراسسته و ربته اا ي،لا به حاهل وحـاس مـن يعـااا مـن أأهـل زمانـه 

املوايقني ال،ادقني   واملارقني املامذقني   نفعنا هللا به متوسط احلاس كاهر 

ا   النـادر اا سستقامة   يغلب عل ه حاس أأهل التخريب   و   ت ل ـه ا  ج ا 

وملاأأنه ريض هللا عنه م ستغرق   حوة الأنـس اك  الشـهد  ) قلت ( .

ا الواحد الأحد   اذلي   ي  و  يودل و  يكن هل كفوًا أأحد يت ـىل  ـذا  ا 

 الأب ادل   وهو مقام الأنس   قاس ريض هللا عنه : 

 ايلما  ابيل ايااح من بلبـ  حايل ابااس احلاس أأمىس حايل

ا مايل للكو  عندي مـايل  ـايلــــــــــمايل ماس   بلوغ أ مــ  ا 

 قايلــــايعقايل ييل مك من ما  ايلقايل وانتقايل هل وحط  أأ قــــ

 تب القايل ت،ت يدا عــذايل  سايل ابرت ايل عن سلو ال ايل

ق نرجع ا ح ماصن ب،ددا من حتذير العـدو امل اـ    ومـن هنـا 

 :  يقاس شعراً 

 عدوا هل ما من اداقته بـــُـد  ومن نكد ادلن ا عىل احلر أأ  يرى  
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وقد جاء   الأ ر : ليس تكمي من   يعاا عدوا ابملعروا حـىت  

جيعـل هللا هل منـه خمرجـا . واباـةل يــا   معـاانة العبـاد .ايـة اتــدرك . و  

 ص هـو واملَخلـص وا ـ ) قلت (املثل ال ائر : ر  العامة  نة اتمة . 

العمل وا أأوردا احلبيب عـ  بـن ح ـن العطـاس حيـأ يقـوس ريض هللا 

 عنه : 

ــ ايكنـ   ماتلكف ذو يطانه  ـ ين اتلكفـــ

 انهــيا     شهل هم  اتشل احل د الأرصم

 هـ ل الك   م ن  ـد بقلبلــــاحتلل ح

ا خبلـع الكـونني مـ ) قلت (  ع والتوال لهذا املقام العايل ا يكـو  ا 

ــا  ــني   والرض ــا  وال ق ــوة اا مي ــرزق م،ــحواب بق ــمو    أأي ال ــة ابملض الثق

 والت لمي وا ح الن ادل   العادادل والعبادادل . 

وعن موىس عىل نبينا وعل ه ال  م انـه قـاس : ايرب مـا  ) يائدة ( 

ذا أأحببـت عبـدا مـن  ع مة من أأحببت ؟ قاس : جعلت ييـه ع متـني   ا 

أأذكــرا   ملكــودل ال ــموادل والأر    عبــادي جعلــت ييــه ذكــري لــ  

وأأعذا من  اريم يك ا أأعذبه . وأأما ذكر ا لوة ويضهل وما ،ـل ياهـا مـن 

ا  الأنس والراحة ي  رصا حارص وتض   عنه نطاق ادلياتر   ولوا ييـه ا 

} ال يــة . وماجــاء   تف ــاك قــوهل تعــاح  } يــدأذكروم أأذكــرمك {قــوهل تعــاح 

اا أأع نمك . وقاس ابـن عبـاس ريض هللا عـهنام : معنـاا معن يدأذكروم أأذكرمك {

أأذكروم بطاعيت أأذكرمك وعونيت . وكذا ماذكر   يضل ا لوة قـاس البلخـ  : 

طلبنا سس خ،اس يوجدانها   سس   طلبنا بركة القـودل يوجـدانها   

ا ة الضحأ   وطلبنـا ضـ اء القبـور يوجـدانا   اـ ة الل ـل   وطلبنـا 
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كــاك يوجــدانا   قــرأ ءة القــرأ     وطلبنــا عبــور الرصــاط جــواب منكــر ون

 يوجدانا   ال،وم وال،دقة   وطلبنا كل العرش يوجدانا   ا لوة . 

ذا أأنعــم هللا عــىل عبــدا بنعمــة  ) قلــت (  ومــن  ــام شــكر النعمــة ا 

ا عـىل هللا  يل ح،هنا ابلكمت واا قت،اد والشفقة   النفقة ملا يقاس : اتع د ا 

يــل ق عــىل جيبــل . أأي مــاكل اذلي بــني يــديل . قــاس ســس دان ق عــىل ن، 

احلبيب ع  بن ح ن العطاس : وات ما تاال وتطمع    ـاِس . واـا 

ذا افت هل ساعة يل غتمن الفراة   ت ـأ  يهمته من هذا البيت ا   العبد ا 

ا   اا ن ا  يبلغ هدا   افاء قلبه عنـد ذكـر هللا وحضـور قلبـه   وكـذا 

ذا حو جمل س  اك   ويتفهم معام اذلكر   يبذكل  ،ل هل  اكا كثاكا   ا 

ويوطن نف ه بقوهل : روا أأنه أ خر جملس ويعقبه عار  وحت،ل عل ـه املن ـة 

. وقد روي عن بع  العاريني يقوس : خرجوا الناس من ادلن ـا و  يـذوقوا 

يشء من الـذلة   قيـل ومـا تـ  الـذلة ؟ قـاس : املناجـاة   وقـت ال ـحر 

ذا افا العبد مع ربه . ومن هنا قاس قائلهم : مـن برشـم  ووقت افا. أأي ا 

 تضور قلبه برشته بدأنه وقف عىل أأمر عظمي . 

نـه ا ينبغـ  هل أأيضـا أأ  يقرصـ   مقـام  ) قلت ( ومن امللحقادل يا 

 قيام اجل م   قاس بع  الشعراء وهو مح د ابن من،ور : 

 لـاس وأألـــــأأربع خ،  قاس امحل د ابن من،ور 

 تطلع مع ال،ف الأوس  ه  بر نف لــــــالأولــ 

وهذا البيت هل معن ني   معىن كاهر ومعىن ابطـن : أأمـا  ) قلت ( 

} وال ـابقو  الظاهر مفعلوم   وأأما املعىن البـاطن مـدأخوذ مـن قـوهل تعـاح 

ال ابقو  إ أأول ل املقربو  إ   جنادل النعمي إ  ةل مـن الأولـني إ وقل ـل 



 235 

عىل رسر موضونة إ متكئني علاها متقابلني إ يطـوا علـاهم  من ال خرين إ

ــا  ــني إ اي،ــدعو  عهن ــن مع ــ  وكأس م ــدأكواب وأأابري ودلا  خمــ و  إ ب

واينـيفيو  إ وياكهة اا يتخاكو  إ وحلم طاك اا لشسهتو  إ وحـور عـني إ 

ــو  إ { ــوا يعمل ــا اكن ــو  إ جــيفاء و ــؤ املكن ــاس اللؤل  24-10] ال ايدل  كأما

ــة    و  ــىل أألك الواقع ــة ع ــوق الأج ــام املداوم ــام تق ــن التوســ دل للقي م

ــا   ذكل وســس ةل للهمــة والعــيفم مــع  الط بــادل   وأأ  يعطــ  نف ــه هنمهتــا ي

النشاط للروح واجل م للعبادة وذكل مضاد   أأي هذا الطريقة لأبناء ادلن ا 

وطــ ب مجعهــا اــا  ،ــل علــاهم مــن التعــب والن،ــب وتكــدير ا ــاطر 

}  يائـدة دينيـة تـدخر هل   ال خـرة . قـاس تعـاح وض اع الأوقادل من .ـاك

} اي أأهيـا الضـحأ   وقـاس تعـاح  4] ال يـة  ولل خرة  اك كل مـن الأوح {

املؤمنو    .  51] ال ية  الرسل لكوا من ط بادل مارزقنامك وامعلوا ااحلا {

نهتيأ . واىل هللا عىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي ت ـلامي كثـاكا  ا 

  رب العاملني . وامحلد  

ينبغ  أأ  يكو  العاقل ل ست،حب املزيا  يـزي  لك مـن  ) يائدة ( 

ذا ح،لت مـهنم  يعامهل قريب أأوبع د يض  عن أأههل يا هنم أأح  ابا حامتس ا 

هفوة أأو قرصة  يالغالب ا تكل أأيعاهلم   ي  تطلب مـن نف ـل وا مـن 

ذا بلغ هدا   م،احل ه عىل مطلوبل وهـو .اكك الكامس   وكام ا   اخمللوق ا 

ذا هفـا يـامي تـدأمرا   يشء وا  قامئ و،احلل يعل ل أأ  تغم  القذاا عنه ا 

ا التغايل يامي  ،ل منه . قاس اا مام ماكل :  جاء عىل مطلوبل ي  جيفاا ا 

 العايية عرشة أأجيفاء   مهنا ت عة   التغايل . شعرًا : 

نه ا من غفل  وتغايل عن أأمـور ا     يفيف ابمحلد ا 
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وقد رأأينا كثاكا من العق ء واحلكامء  كثاكا مايتغايلو  عن أأهلهـم ق 

عن أأوادن   ق عـن قـريهبم اذليـن ن م زمـني جمل ـه   الغالـب   لك 

نل ترى مهنم   الغالـب مايكـدر  ـاطرك  حني   وهذا طريقة ال  مة يا 

ــاانهتم   مفــن ا رحي نف ــه  ــن مع ــة الراحــة ت ــرتحي م ــت أأســ  طريق يدأن

 سرتاح . شعرًا : ماا

 نيفهت حيب وابكـ ل  ا ســا  ــــــــيقوس ابمس 

ــ   طبيب من طب نف ه  ــ لعاد قيل وا ق   لــ

ح أأق،ــد طريــ  مــع أأســعد يريــ  وأأجمــد رييــ     واب  التوييــ  ا 

واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت ـلامي كثـاكا وامحلـد   

 رب العاملني . 

اـا أأنعـم هللا بـه عـىل سـائر  مية  ملـن هل ب،ـاكة منـاكة () يائدة عظ  

} الك مند هـؤاء وهـؤاء الربية من العايص مهنم وأأرابب الطاعة قاس تعاح 

ــورا { ــل  ظ ــاُء رب ــااك  عط ــل وم ــاِء رب ــن عط ــة  م اا رساء    20] ال ي

ا عىل الظاملني   والظا  من كـي نف ـه . قـاس  والعاقبة للمتقني واعدوا  ا 

اهيمنـل    118] ال يـة } وماكلمنان ولكـن اكنـوا أأنف ـهم يظلمـو  {  تعاح

غتـمن معـرا وسـاعاته  ا ملـن ا  واملفرط أأوح اب  ارة . واسعادة وا يـ ح ا 

اليت  ر عل ه   يـا   لك سـاعة معـل ياهـا  ـاك خيفانـة الـوءة مـن النـور   

دي   هللا ويليفم املراقبة وأأ  يقـوس   أأكـرث أأوقاتـه : هللا معـ    هللا شـاه

انكري   . ويقوس أأيضا : ح ـسيب هللا وكفـأ   مسـع هللا ملـن دعـا   لـيس 

ورى هللا منهتيأ   وا ورى منهتيأ علمه عي   واورى منهتـيأ رمحتـه كل 

ــمي    ــ  العظ ا اب  الع ــوة ا  ــوس واق ــة   واح ــل رمحــة وعناي ــه ب وعنايت
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م املـوح واينعـم وح ،نا هللا ونعم الوك ل   نعـم املـوح ونعـم الن،ـاك   اينعـ

 الن،اك . 

قاس بع  العاريني وهو من ارابب الشـكر والتحـد  ابلـنعم كثـاكا  

 ) قلـت (مايقوس ريض هللا عنه : يـنحن وامحلـد   مـن أأرابب الشـكر . 

يالشكر طريقة مواةل ا ح هللا تعاح . ومن هنا يقوس سسبحانه وتعاح عـىل 

الأعـراا   يالشـاكر  17ة ] ال يـ } واجتـد أأكـرثن شـاكرين {ل ا  العدو 

اذلاكر دا ل   قوهل اىل هللا عل ه وسي وذكل ملا نيفس من الكنوز مـانيفس 

  قاس معر ريض هللا عنه : أأي نتخذ ايرسوس هللا ؟ قاس : ل تخذ  أأحـدمك 

قلبا شاكرا ول اان ذاكرًا . أأي بدا عن املاس   وأأ  يغتمن يـرص احل ـاة لقـوهل 

غتمن س ا ق  بل سـس : شـسبابل قبـل هرمـل   وحصتـل عل ه ال  م ) ا 

ح أ خــر احلــديأ . ي يضــ ع معــرا  قبــل ســقمل   وغنــاك قبــل يقــرك . ا 

والغفةل عـن هللا تعـاح  } ن وا هللا ين ساهم {وساعاته   غفةل . قاس تعاح 

من أأعظم الظي   قاس سـس دان عبـد هللا احلـداد : وكـي الـنفس مـن أأقـبا 

اان مب نا بـل يطلـب مـن املريـد أأ  الظي . ومن كي نف ه يقد خرس خرس 

 يفرح نف ه بربه . قاس حداد القلوب : 

 واتدأسف عىل مفـقود  ـراحــوز  وقتل ابلأي  

نه الأال واملق،ـود  وأأرق ا ح  عا  الأرواح   يا 

منا ت  للــ  وس عىل اجلامث ـــوا تع    ـرتبــــــــيا 

عـ  لاس الأضـداد بـدأمجعهم   والغنمية لك الغنمية   اغتنام ا لوة مـع ا 

يا   الناس بدأس . قاس بع  الطلبة لشس ا من الشـس وخ : النـاس اكلشـوك 

  قاس ا بل ماـل النـار   لأ  الشـوك ميكـن الـتخلص منـه والنـار لرسـعة 
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ت يها ا ميكن الـتخلص مهنـا . ق ا   سـاعد ا لـوة ابلي ـار واجللـوس    ا 

عل ل شكرها . قاس بعـ   الوطن عند أأههل وأأوادا يهذا نعمة طائةل جيب

 الشعراء : 

 والقل   الأوطا  أأحيفا   ا ــــاملاس   الغربة أأوطــ

 ـريب أأيحن اك ــــــــيهو غ  من   يكن   كفه درن

نفاقــه ابلرأأيــة والشــفقة ل ــدوم  ومــن لرســهللا هل املــاس يل قت،ــد   ا 

ح أأحـد الي ار والفرح والأنس والرسور هل ولأوادا وأأهـهل   يـ   تـا   ا 

عىل ماقاس لقـام  احلكـمي : ا م طعمـت املـراردل لكهـا مفـا طعمـت أأمـر مـن 

ح الغـاك . و  در الشـس ا العـارا اب  امحـد بـن معـر ابذيـب  اا حت ا  ا 

 :   هذا الأب ادلالشسبايم حيأ يقوس  

ح التخـــ    من بع  أأ  ق الكرام ال سب   ل ــــــــــت ة تدعو ا 

 هنا مضـرـــــــــمهنا عىل ماتركه م  رــــــ نقت،ـوت كثاكة .اك أأان  

ــ   لك مايطلب أأويعــ   ـادـــــــوأأالها الري  واا قت،ـ    ـتادــــــــــ

ذا يكردل قطب ادلائرة   رةـــــــــ  راحة ادلن ا ويوز ال خـ  وت ا 

 ـيفاح الضجرـــــوينرش اجل م وين  ي،فو  ا القلب وينداب الكدر 

سس رار يعل  الطاعهو ،  ضــ  ل ا  يراط وا ا   اعهـــــــــمن .اك ا 

قتحامـــــــوميكن احلــ   ـرامـــــــــــــــهماكل الشسهبة واحلـــ  ذر من ا 

قت،د  النص   ه كـام وردـــــوهو غىن   ذات   ماعاس أأمرء قد ا 

 ر يقط ــوهو اذلي  مد    الأم  والري  والق،د هو الفعل الوسط

 ـرط ـــــاانقص احل ن وليس املف   طــــ اك الأمور الأوسقد أأهللا و 

ذا .دا وهو كام ذكــ ل ه اي أأيخ  أأشـــ  رانـــــــــــوا   ـرانـــــــــــــــاا ا 
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ــ من جلبه الراحة طرا ً والهـ  ــ   ناـــ ــ وديعه لك ب ء  وعــ  ناـــــــــــــ

 اس الغىن والفـقرــــــح والعرس    رــحأ عل ه امل،طفأ   الي 

 ـــــقهــــــــــــــــورمحة منه لنا  ق  قهـــــحراا عىل راحتنا بل شفـ

مفن حتىل ومعل وا تضمنته هذا الأب ادل ي  شل أأ   ر  ) قلت ( 

حياته ط بة   بل ويد ل   اجلنة املعدةل اليت جاء   واـفها : ياهـا مـاا 

خطر عىل قلب برشـ   وياهـا ماتشـسهت ه عني رأأدل   وا أأذ  مسعت   وا

} ا   اذلين أ منوا ومعلـوا ال،ـاحلادل اكنـت الأنفس وتذل الأعني . قاس تعاح 

] ال ايدل  هلم جنادل الفـردوس نـيفا إ  ـادلين ياهـا ايبغـو  عهنـا حـوا {

ح أأ  قـاس جـل وعـ   107-108 } مفـن اك  يرجـو لقـاء ربـه الكهف   ا 

الكهـف   .  110] ال ية  دة ربه أأحدا {يل عمل مع  ااد وا لرشك بعبا

ذا تقدمه معـل اـاد  ا ا  واعي أأنه ايكو  الرجاء والظن احل ن   املوح ا 

( واينـاس هـذا قلـت . واا يقاس : نعم العمل ال،اد   الرجل ال،اد . ) 

ا أأرابب القلوب ال لمية م لوا ال خمية . قاس تعاح  املقام اذلي احناا ا 

ا مـن أأهللا هللا بقلـب سـلمي {} يوم اينف -88] ال ايدل  ع ماس وابنو  إ ا 

الشعراء   قاس سس دان امحـد بـن ح ـن العطـاس ريض هللا عنـه بعـد  89

ذا اك  القلــب ال ــلمي ينفــع   تــ  املــواطن يكيــف  قراءتــه هــذا ال يــة : ا 

يـراد  سـقاط التـدباك بعـد ا  اينفع   هـذا املـوطن . و  كتـاب التنـوير   ا 

هللا عل ــه وســي ) ذاق طعــم اا ميــا  مــن ريض اب  راب ( قــوهل اــىل 

ح أ خرا . ق قاس : قاس بعـ  العـاريني : أأرابب القلـوب ال ـلمية  احلديأ ا 

يهــذا  ) قلــت (مــن الهــوى والشــهوادل النف ــان ة  تــتذلذ بــدأرسار املعــام . 

ــع  ــه أأ  خيل ــرهتم عل  ــد ل   دائ ــن أأراد أأ  ي ــارا اب  . وم ــر  لك ع م
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يث  ابملضمو  . أأي الـرزق املق ـوم . وريض هللا عـن سـس دان  الكونني ق

 عبد هللا احلداد حيأ يقوس : 

ل لـــــاذلي لغ     ل دليلــــواذلي ق م كل حااـ  اكك اي،ـــل ا 

   ير  احلقيقة والرشع امل،و   ياشتــغل بربل واذلي عل ل   

 ايكرث مهل ماقدر يكو 

  رمحه هللا يقوس : ومن أأب ادل للوادل علوي بن عبدهللا

كتفأ اب  ربه كف    كفاا   ادلن ا والأخرى  ااـمن ا 

 يعمل معل ااد ويذرا  وال طهر من يريد ال، ا  

 ومن موضع أ خر يقوس : 

 شعاكك وسط برك مايوك  قل يب اي قل يب الا أأمرك   

 ووسع   يعاس هللا يكرك

وســي ) تفكــر أ هل و و  احلــديأ قــاس رســوس هللا اــىل هللا عل ــه 

ساعة أأيضل  من عبادة سسنة . ( و  رواية أأيضل أأوقاس :  اك من عبادة 

سستني سـسنة . و  راويـة )  ـاك مـن عبـادة سـسبعني سـسنة ( ومـن جمـاري 

الفكر أأ  تتفكر يامي أأنعم هللا بـه عل ـل مـن الـنعم الظـاهرة والباطنـة اـا ا 

نة   مفن لرسـ هللا هل حتىص وات ستقىص   ومن أأعظم النعم الكفاية   املؤ 

التوطن واجللوس   ب ا وعند أأههل مع الكفاية   النفقة يهذا نعمـة يعجـيف 

العبد عن أأداء شكرها لقـوهل عل ـه ال ـ م )  ـاكمك  ـاكمك لأهـهل وأأان  ـاكمك 

لأه  ( ومن الكم سس دان احلبيـب علـوي بـن عبـدهللا بـن شـهاب الرتميـ  

ذا الا أأمر املعاش . اهـ ابعلوي يقوس : مايط ب الكتاب وا احمل ا ا  راب ا 
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واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت ـلامي كثـاكا وامحلـد   

 رب العاملني . 

} منمك من يريـد ادلن ـا ومـنمك  هذا الرساا متضمنة عىل قوهل تعاح 

أ س معـرا    يهـذا طريقـة الرسـاا ال ت ـة  152] ال يـة  من يريد ال خـرة {

} مـنمك الراحة ال مةل   مضن هذا ال ية الكرمية وهو قـوهل تعـاح  امل اما :

) يائـدة ( وذكر املقام الثالأ يدأقوس  من يريد ادلن ا ومنمك من يريد ال خرة {

} منمك من يريد ادلن ا قاس بع  العاريني اب  وادلالني عل ه عىل قوهل تعاح 

ال يـة الكرميـة : مـنمك هو مقام اثلأ ل ستنبط مـن  ومنمك من يريد ال خرة {

من يريدان وايريد سواان   ياملقام الثالأ هو امل مئ وم ستنبط مهنـا . ومـن 

ع مــة ســع د ادلاريــن أأ  يضــبط اا ن ــا  نطقــه ويقيــد عنــا  ل ــانه عــن 

الــغم اذلي ايعــين   والعاقــل يكــو  ل ــانه وراء قلبــه   والأمحــ  قلبــه 

ت عت ل انه ضاق قلبه ومن ضاق  وراء ل انه . قاس بع  احلكامء : من ا 

ت ع ل انه . ومن الكم روح هللا عىل نبينا وعل ه ال  م عيىسـ ابـن  قلبه ا 

ذا اك  الـغم مـن يضـة اك  ال ـكودل مـن ذهـب . وقـاس  مرط يقـوس : ا 

لقام  احلكمي : ال،مت حكة وقل ـل يـاعهل . وأأمـا املقـام الثالـأ يهـو وراء 

لتفــ ح املقــامني لأنــه قــد  لــع طــور املقــامني يــا   اــاحبه   يكــن هل ا  ادل ا 

الكونني وا ياهام من سعادة وشقاوة   ي عادته القرب من هللا بريع احلجـب 

ذا حيل تداب مادونه من الأغ ـار   يبـذكل  عن عني ب،اكته   وشقاوته ا 

ومن هنا يقوس الوادل علوي رمحـه هللا  ) قلت (يتكدر اا  عني ب،اكته . 

 شعرًا 

لهي  ا   نظردل ا ح سوااك  جحبين عنل وابعدم بع دا  ا 
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يالبعد وعىن احلدـاب والظلمـة   مفعلـوم أأ  مـن جحـب عـن النـور 

أأي  } قـل أأعـوذب بـرب الفلـ  {ايرى شيئا . وذلا قيل عىل قـوهل تعـاح 

ذا وقـب {يل  لر القلب . ا ح قوهل تعاح  أأي غـروب  } من ا .اس  ا 

} ومن ذكل قوهل تعاح  النور بدأعقاب الظلمة عل ه حف نئذ اهيتدي . ولشهد

النـور   اللهـم ا م أأسـدأكل  40] ال يـة    جيعل هل هللا نورا مفاهل من نـور {

نــورا   قلــيب   ونــورا   قــربي   ونــورا   مسعــ    ونــورا   برصــي   

ونورا   برشي   ونورا   محل    ونورا   عظايم   ونورا من بني يـدي 

  ونورا من يو    ونـورا مـن حتـيت   ونورا عن مي ين   ونورا عن شاميل 

  اللهم اجعل يل نورا أأعظم نورا   واجعلين نورا برمحتل اي أأرمح الـرامحني 

 . 

ق ننقل هنا عبارة من كتاب احلمك العطائ ة مان،ه : نور أأذ  هل    

ادلخوس ونور  يؤذ  هل   ادلخوس   من   يؤذ  هل يبقأ    ار  القلـب 

مع هللا وحاا مع نف ـه وحـاا مـع معاملتـه   دن ـاا  و  جياوزا واار حاا

ح القلب يـ  يـرى  وحاا مع أ خرته   وأأما النور اذلي أأذ  هل   ادلخوس ا 

ومـن هنـا يفهـم مـاذكرا احلبيـب عـ  بـن  ) قلت (ا ا هللا وايعبد سواا . 

ح ن العطاس   قوهل ريض هللا عنه : اللهم اـل عـىل محمـد اللهـم اـل 

ذهب حيف  قليب   ادلن ا وال خرة . احليف  هو مـر  القلـب عل ه وسي وا

وق اوته   وحصته   اا عرا  عن ماسوى هللا وهو  لع الكـونني والثقـة 

ابملضمو  وهو الرزق   وهو املراد . واـا ح،ـل عـىل بعضـهم   ال ـعادة 

بعد الشقاوة يقد روي عن رجل م ـي وجـارا اكيـر   مفـر  ال يـر يـدأاتا 

ا داء حقوق اجلار   يلام د ـل عل ـه وجـدا   النــيفع للـس  امل ي لزيورا
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عند رأأسه وأأعر  عل ه اا س م يدأىب   يقاس هل أأسي واملوح ابجيـاكك مـن 

النار يدأىب   ق قاس هل أأسـي وهللا ابيـد   اجلنـة يـدأىب   ق قـاس هل أأسـي 

هل ا ا هللا   ل ه مفد يـدا وأأسـي وقـاس : أأشـهد أأ  ل  ا  وأأشـهد وهللا ابيقربل ا 

أأ  محمدًا رسوس هللا   ارجت روحه وهو عىل هذا احلاا الط بـة . يـانظر 

أأهيا الواقف عىل هذا احل ية اذلي هو اكير و لـع الكـونني و  يبـايل بنعـمي 

ح  اجلنة وا خوا من النار   يلام أأ ربا ابلقرب من هللا اشستاقت روحـه ا 

له ة الأحدية   ي عد سعادة اشقاو  ة بعدها . يكيـف بـل قرب احلوة اا 

} ومن الناس مـن أأهيا امل ي املدع  ابا س م اذلي عبادتل كام قاس تعاح 

نقلب عىل  يعبد هللا عىل حرا يا   أأاابه  اك اطمدأ  به وا   أأاابته يتنة ا 

احلـج    11] ال يـة  وهه خرس ادلن ا وال خرة ذكل هو ا رسا  املبـني {

كرم هللا وهه : قوما عبـدوا هللا ومن هنا يقوس سس دان ع  ابن أأيب طالب 

خويا من النار يت  عبادة العب د   وقوما عبـدوهللا رغبـة   اجلنـة يـت  

عبادة التدار   وقوما عبدو هللا شكرا يـت  عبـادة الأحـرار . وهـو معـىن 

 لع الكونني   أأي عبادته ا خوا من انر وا رغبـة   اجلنـة وهـو اذلي 

  سويداء قلبه ي  يرى ا ا هللا وايعبد سواا .  ذكرانا سابقا . مفن هل نور

اللهــم اجعلنــا مــن القــوم اذليــن  ــهبم هللا و بونــه   اللهــم اجعــل ســيئد يت 

سيئد دل من حتب وا جتعل ح سنايت ح سنادل من تـبغ    اللهـم اجعلنـا 

ان سسبقت هل من هللا احل سىن وزايدة     ساب  العي ومرادا أ مني اللهـم 

 عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي ت ـلامي كثـاكا أ مني . واىل هللا

 وامحلد   رب العاملني . 
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ضـفر ا ـاك سـسنة  11ورد ع ح وارد   حسـر لـ ةل امخلـيس ولعـهل  

} منمك من يريد ادلن ا وأأ ،ت ذكل لامتم الرساا املتضمنة قوهل تعاح  1372

ذكل ا ح  أ س معــرا    وأأســسنددل 152] ال يــة  ومــنمك مــن يريــد ال خــرة {

.اكي ت رتًا . يدأقوس : قـاس بعضـهم ملـا مسـع مـن يقـوس ابلتحـد  بـنعم هللا 

ا  ) قلت (حىت بلغ بقوهل : قديم عىل رقبة لك ويل .  يهذا مقام ا يبلغـه ا 

من اك  سلطا  الأول اء   ق قاس : واا ميا ل هذا املقـام مـن ايبـايل بنعـمي 

اجلنـا  وـا تشـسهت ه الأنفـس وتـذل  ادلن ا بدأرسها وكذا بنعمي ال خـرة ومـاحواا

الأعني   مفن تعالت مهته وا يبايل وا ياهام يهو شـ،يه وـن قـاس قـديم عـىل 

} رقبة لك ويل   . وك ـف ا وقـد  اطـب عبـادا سـسبحانه وتعـاح بقـوهل 

ونط  بل ا  حاهل : ومنمك من  منمك من يريد ادلن ا ومنمك من يريد ال خرة {

ي يريدان وا يريد سواان  وهو املراد خبلع الكونني أأعين املقام الثالـأ   وتعـدح

حياته حياة ط بة   ي،احب هـذا املقـام   تبوحـة النعمـة هـذا   حيـاة 

رجعـ  ا ح  ادلن ا   ودا ل   دائرة قوهل تعاح } اي أأيهتا النفس املطم نة إ ا 

 27ربل راض ة مرض ة إ ياد     عبادي إ واد   جنـيت { ] ال ايدل 

الفجر   وع مة ااحب هذا املقام أأ  ينظر العباد بعني احلقيقـة ا  30 –

 بعني الرشيعة   وأأ  لشهد هللا   لك يشء   وأأ  يتحىل بقوس الشاعر : 

 ولك نعمي ا  ـــاا زائل  أأا لك يشء ما    هللا ابطل        

وان حتىل  ذا املقام سس دي الوادل علوي بن عبدهللا بـن  ) قلت (

 ب رمحه هللا حيأ يقوس شعرًا : طال

لهي  ا   نظردل ا ح سوااك  جحبين عنل وابعدم بع دا  ا 
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وبعـد يـدأقوس : مــن كـن أأ  تـدباكا ي،ــلحه يقـد أأاك اب  . قــاس 

ومن لرشك اب  ينأمنا خر من ال امء يتخطفـه الطـاك أأوهتـوي بـه تعاح } 

ــ  { ــرحي   مــ   حس  ــة  ال ــاك 31] ال ي ــد   والط ــج   أأي بع  ــو  احل ه

ذا أأحــس  ــذا ا ــاطر اذلي  الشـس طا    والــرحي هــو ا ــاطر الـردئ   يــا 

وقـاس  } يفـروا ا ح هللا {خيرجه من احلضور مع هللا يل قطعه . قـاس تعـاح 

ذا ن تعـاح  ذا م ــهم طـائفا مـن الشــس طا  تـذكروا يــا  } ا   اذليـن اتقـوا ا 

الأعــراا   يــذكر هللا ح،ــن ح،ــني مــن ا  201] ال يــة  مبرصــو  {

نس واجلن أأمجعني . اللهم ايتا أأقفاس قلوبنا بـذكرك   وأأ ـم عل نـا نعمتـل اا  

حىت تد لنا جنتل   عايية ايكرط . واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل 

 وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني 

وتذكرة وموعظة ملن هل ب،اكة مناكة وأأذ  واع ـة   وذكل  ) يائدة ( 

 حلبيب عبد هللا احلداد   قاس ريض هللا عنه : من أأب ادل ا

 ادل من َردِ ـــــلقان وما للعمر ا   يـ  ا حيليت والعمر وحح  و  أأنـلــــمف

 ولواك  م  الأر    قبضة  ال د  وما أأسستذل العيش   البـعد عهنم 

م لأرجو قر م وواـ  ديوا   طالت الأايم ما   أأرد حلــــ  ــاهلمــــــــوا 

ــ بدأم عىل حف  املودة والعــ   ـون  وابلغهنمــيياسعد رس يب ص  ـهدــــــ

ــ وك   لأرسار الهوى .اية اجلـ   يت واـــبابيتــــــــــون،هئم عن لوع  هدـــ

م مقمي   مـواطن غــ  عىل كرثة الأاا   جانب وحدي  ربةــــــــوا 

 ريد   طريق  و  ق،ـديوحيد ي  نـــــــقريب بع د اكئن غـــاك اكئ 

يالب تني الأ اكين ُهنح طريقيت وم ل    مج ع توهـايت  ) قلت ( 

  يا م قد وهت وهي  لـذلي يطـر ال ـموادل والأر  وهـو هللا الواحـد 
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وملــا ا    ) قلــت (الأحــد   اذلي   يــ  و  يــودل و  يكــن هل كفــوًا أأحــد . 

يـيفحي حـيف  احملـيفو    ال ء ابل ء يذكر واحلـديأ كـو    وابلت ـ  

 قاس الشاعر 

 ولك نعمي ا  ـــاا زائل  أأا لك يشء ما    هللا ابطل

واا طرق به ذهـين أأنـه اك  رجـل مـن أأرابب ال،ـ ح حبـب ا ح  

نف ه ال س احة   يلام ل ةل من الل ايل خر  ا ح وادي ق اعد جبـل يـرأأى 

مرأأة يقالـت : ومـن  أأنـت ؟ يقـاس أأان سوادًا يقاس من هذا ال واد ؟ وت ا 

رجل غريب   يقالت : ايسسبحا  هللا وهل مع هللا غربة . ومـن هنـا يقـوس 

 سس دان احلبيب ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه : 

 هللا معنا وا يقرص من هللا معه

ق ا م أأحببت أأ  أأورد لكامدل عىل هذا البيت : واـا ينبغـ  للتـايل  

ــا  ــدق  النظــر و ــه مــن املعــام   أأ  ينظــر ويتدأمــل و قــ  وي انطــوى عل 

ول ست،حبه   مج ـع حااتـه لكهـا   حـاس احلـط والرتحـاس   و  الـوطن 

ح أ خرهـا    والغربة   يهبا تيفاس الكربة . ق نتلكم أأيضـا عـىل اب  الأب ـادل ا 

 يدأقوس : قاس ريض هللا عنه : 

 هــــن تنرص هللا ن ستحفظه  ن ستودع  هللا معنا وا يقرص من هللا  مـعه

سستجب داع  دعاك ا مسعه  عهـــــم الرب ع اذلي من اذ به ربـح نع  ايم ستج ب ا 

 عهـــــــــو احت ده ا ح خملوق  ما ينفــ  واعطه ط به ومض أأشس اته الضائعه

ا أأنت ايموح ال امء الرايعه  عهــلو اك  وادلا وابنه وأأمه  املرض  ما ت عد ا 

 هـــــمواا ماخيىش لعيفا ضع من كنت  تغين وتقين وتشف  منه  ما يوجعه

 يناس سؤهل وا يظفرا من انزعه
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ح أ خر الق، دة . وقد مس ت هذا الق،ـ دة عـروس ادليـوا  لأ    ا 

منـيفعها من علوم احلقائ  . قاس سس دان احلبيب القطب ااد بـن عبـد هللا 

العطاس : لو أأرددل أأ  أأتلكم عـىل هـذا الق،ـ دة لأمل ـت مهنـا جمـ ادل . 

ال اب  قوس سس دان ع  بن ح ـن : ن تنرصـ هللا ن ـستحفظه وأأما البيت 

ن ستودعه . يف  ذكل من الفوائد اليت ا حتىص . واا تلكم به م،نفه يقـوس 

ذا جل هتا وتل هتا رأأيت بيهتا لكه وامحلـد  نل ا  : ياها بيت هو بيهتا ورأأسها مع ا 

ا   بيهتا   وهذا البيت وهـو اذلي نرجـو مـن هللا ملـن كـررا سـسبعا اـباح

وسسبعا م اء أأ   رسه هللا من مج ع ال يادل   ويل، ه درع الأمن واحلف  

ــران  ــد أأم ــو : ن تنرصــ هللا ن ــستحفظه ن ــستودعه . وق ــو أ دل   وه ــامي ه ي

أأحصابنا وجربناا يامي انبنـا   وقـد شـاعت   مج ـع اجلهـادل . وملـا أأنشـددل 

عنــد بعــ  ال ــادة قــاس : مــن أأراد ا  ينشــد عنــدان يل نشــد وثــل هــذا 

 دة واسستعادها اـن أأنشـدها اثن ـا واثلثـا . يامحلـد  اذلي بنعمتـه تـمت النشس 

ال،احلادل واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت ـلامي كثـاكا 

 وامحلد   رب العاملني . 

ه الكـربى أأهلمـين هـذا نـن هللا بـه عـىل عبـدا الفقـاك مـن من واا مـ 

ن ــا  اللكــامدل الرائقــادل والعبــارادل النايعــادل وا ملــواع  البالغــادل ا   لك ا 

حـدى احلـالتني . وقـد  يعطف عل ه معهل من  اك أأوا   يل خـرت لنف ـه ا 

ذا أأبغ  هللا عبد سلط عل ـه معـهل  أأ ربم أأحد اا خوا  املنورين بقوهل : ا 

. ومن هنا ينبغ  لل قظا  أأ  يقوم عىل نف ه يامي يعود عل ه اب اك   ادلن ـا 

ذا ح،لت عل ه  قرصة أأوهفوة يل خف عىل نف ه   يروا تـ  وال خرة   وا 

ل ـه موعظـة .  ذا قىسـ   تتطـرق ا  املع، ة تور  عل ه ق اوة   قلبه   وا 
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]  } ق ق ت قلوبمك من بعد ذكل يهي  اكحلدارة أأو أأشد ق وة {قاس تعاح 

ذا دأأب املؤمن   ا اك واثبر عـىل أأعـامس الـرب مـع  74ال ية  البقرة   وأأما ا 

ا وهل عقبـة مـن ال،رب يهو عىل  ـ اك لأنـه يقـاس : ايشء مـن أأعـامس الـرب ا 

ذا اع   يشء مــن أأعــامس الطاعــادل يل حوــ قلبــه م،ــحواب  ال،ــرب . وا 

ــب ا ح هللا  ــا   ســاك القل ــرح   ي ــة والف ــس والراح ــاطر والأن ـاح ا  ابنرشـ

ابلتفرحي . قاس سس دان ع  ابن أأيب طالب كرم هللا وهه : ا   للقلوب شهوة 

دابر  قباس وا  دابرها يا   وا  قبالها واتدأتوها من قبل ا  يدأتوها من قبل شهوهتا وا 

ذا أأكرا أأمع  . أأو كام قاس .   القلب ا 

وي،ل ا طـاب يـامي تقـدم هـو قـوس أأاـدق القـائلني    ) قلت (

} وهللا كتابه املنــيفس عـىل ن،يـه املرسـل رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي 

ر يهدى {} واذلوقاس عيف من قائل   لقمك وماتعملو  { يهذا ال يتـني  ي قَدح

ن ــا  يعقــل  يــا   هللا ســسبحانه وتعــاح ا خياطــب ا ا لك  جحــة عــىل لك ا 

عاقل ون أأولوا الألباب   اللهم اجعلنا من اذلين ل ـس عو  القـوس ييتبعـو  

أأح سنه أأول ل ن أأولوا الألباب   ون اذليـن يدأ ـذو  مـن لك يشء لبـه . 

ا   ويرعـاان يـمين رعـاا   ويويقنـا ملـا  بـه وهللا يتواان  ـداا   و ـامان تـام

ويرضاا   ادلن ا وال خرة   أ مني اللهم أ مني . واىل هللا عـىل سـس دان محمـد 

 وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

عىل قوس سس دان احلبيب ع  بـن ح ـن العطـاس نفعنـا  ) يائدة ( 

 : يقوس بومرط   عند قوهل :  هللا به   ق، دته اليت مطلعها



 249 

 طهر   ابل وا لص الن ة وكن عاش  مهمي

ــت (  ــن ذا مهــة ونشــاط وعشــ   ) قل ومعــىن عاشــ  مهــمي: أأي ك

لل، ة ورغبة ياها قاادا    عبوديته تعاح ارجاء جنـة واخـوا مـن 

منـا  انر   وقد قاس عل ه ال ـ م : ) ا   هللا اينظـر ا ح اـورمك وأأعاملـمك وا 

وما  معىن ال، ة مـن تـ وة وذكـر ) قلت ( قلوبمك ون اتمك ( .  ينظر ا ح

ذا اعـت   يشء مـن أأنـواع  وا ة عىل النيب اىل هللا عل ه وسي . يا 

الطاعــادل ياسستحوــ قــوهل : وكــن عاشــ  مهــمي . أأي بفــرح وأأنــس واح 

لل،در . قاس لقام  احلكمي : من اكنت هل احملبة ) أأي   ( واعظا اك  عل ـه 

 . وقاس بع  الشعراء :  حايظا

 واليفم هل ح ن الأدب  ا عط املع ة حقـها   

 اس وهو ربـ  لك ح  واعي  بدأنل عبدا  

 وقاس الوادل علوي بن عبدهللا رمحه هللا : 

 من حب  بوبه يقع هل م  ِحلقه   اهيميني

 نيــيتلف ويطلب وال ِ هل دامئا   لك ح

 طنيهذا افادل العش  عند أأهل الهويه اي ي

وهذا ش،اهه وا ورد   احلديأ قوهل عل ه ال  م ) مـن  ) قلت ( 

أأحب لقاء هللا أأحب هللا لقاءا ( وقوهل ) أأرحين  ا ايب س ( وقوهل ) وقرة 

ع ين   ال، ة ( وقـوهل ) أأيـ  أأكـو  عبـدًا شـكورا ( . وأأمـا اا سـستقامة 

ســس دان وقــاس  } ياســستقم كــام أأمــردل {عــىل الرصــاط امل ــستقمي قــاس تعــاح 

 احلبيب ع  بن ح ن العطاس : 
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 هللا قل ق اسستقم ا رب .اكا اييهمي

و  احلديأ ملا سـدأس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي عبـد هللا  

الثقف  قاس ايرسوس هللا قل يل   اا س م قوا اأأسدأس أأحدا .ـاكك   قـاس 

ريض  : ) قل أ منت اب  ق اسستقم ( و  هذا املعىن قاس أأبـوبكر ال،ـدي 

هللا عنه :   لرشكوا اب  شيئا و  يلتفتوا ا ح .اكا . وهذا .ايـة اا سـستقامة 

 . و  معىن قوس سس دان ع  بن ح ن ريض هللا عنه : 

 تعي وت تبرص وت تنرص عىل مك من خ،مي

ذا علمت معـىن الشـهادتني   قاس الشس ا ابسودا  ريض هللا عنه : ا 

نرصدل بذكل نعـم النرصـة الواييـة عـىل وحققهتا وبلغت مقام ال قني مهنا است 

الفئة الباغ ة ون جنود الشس طا  من نفس وهوى ومابطني عن أأعامس الـرب 

نــس وجــن وشــهوة دن اويــة   وعــىل ضــعفاء ادليــن مــن أأهــل امللــل  مــن ا 

وامللحـدين وطوائــف املنكــرين وأأهــل البــدع والأهــوى و.ــاكن . وأأمــا ذكــر 

 التوحيد بقوس سس دان ع  بن ح ن : 

 ايطـالب جناتل وحـد هللا القدطوبعد 

اأأنت والهادي رسوهل ت ستقمي هل ا   قل ل  ا 

ونــورد هنــا ح يــة   ذكــر البطاقــة مــع ال ــد دل   قــاس بعــ   

 العاريني ريض هللا عنه شعرًا : 

ذا تفـكردل   ذنويب   خفت عىل قليب ا حرتاقه  ا 

 اقـةـــــذكر ماجاء   البط  يبــــلكنه يطـف  لهيــ 

قاس سـس دان معـر بـن سـقاا ال ـقاا ريض هللا عنـه :  دة () يائ 

أأمـور ال خــرة يشء معنـوي لــيس بدأج ــام يلي ـت البطاقــة ببطاقــة   وا 
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منا جـاء عـىل سـ،يل الت،ـوير لقيـام ادلل ـل .   ) قلـت (ال د دل هكذا وا 

 } ياها أأهنار من ماء .ـاك أ سـٍن {وكذا يقاس   لك ما جاء   واف اجلنة 

ا لقيـام  محمد   15] ال ية  ح أ خرها . يـا   ذكل شـ،يه ماجتـدا   ادلن ـا ا  ا 

ا يقد جاء   واف اجلنة ياها ما اعـني  الت،وير وادلل ل تقريبا لفهمنا   وا 

  قوس سس دان  ) يائدة ( رأأدل وا أأذ  مسعت وا خطر عىل قلب برش .

 ع  بن ح ن من أأ ناء ق، دته : يقوس بومرط . والبيت هو قوهل : 

 ل وا لص الن ه وكن ياهاعيفططهر   اب

و  بيت أ خر : وكن عاش  مهمي   أأي كن ذا مهة ونشاط وعشـ   

ذا اعت ياحوـ  لل، ة ورغبة ياها وما   معناها من أأنواع الطاعادل يا 

} ومـا أأمـوالمك وا أأوادمك قلبل  هكذا لكه  يالأال الن ـة كـام قـاس تعـاح 

ا من أ مـن ومعـل  سـسبا   .  37] ال يـة  اـاحلا {ابليت تقربمك عندان زلفأ ا 

اثبتـه   وهـذا بع نـه يـدأيت   قـوهل تعـاح  هيـاهم جمازاتـه وا  } ومعىن نظر هللا ا 

هياهم يوم القيامة واييفكاهم { أ س معـرا    . ينظـرا    77] ال يـة  واينظر ا 

ط عـه علاهـا اخيـص موجـود دو  موجـود   بـل يعـم  رؤية املوجودادل وا 

ذ اخيفـأ عل  منـا ت ابعتبـار مـا  مج ع املوجـودادل ا   ـه الأعـامس الظـاهرة وا 

القلب كام قاس اىل هللا عل ه وسي ) ا   هللا اينظـر ا ح اـورمك وأأعاملـمك 

عتناء تـاس القلـب واـفاته  منا ينظر ا ح قلوبمك ون اتمك { . هذا احلديأ ا  وا 

بتحقي  علومه وحتقي  مقاادا وعيفومه وحت ينه وتطهـاكا عـن لك واـف 

نه ملـا اك  القلـب نظـر احلـ  حفـ  عـىل مذموم بلك ُ لٍ   ونعت محمود   يا 

العا  بقدر ا ط عه تعـاح عـىل قلبـه أأ  يفـتش عـن اـفادل قلبـه وأأحـواهل 

ا مــ   أأ  يكــو  ييــه  لــ  مــذموم وميقتــه هللا تعــاح ب ــ،به   وييــه أأ  
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اــ ح القلــب هــو امل،ــحا لأعــامس الرشــيعة   واي،ــا معــل  اا عتنــاء اب 

ا من مؤمن عا  ا وراقبتـه  اع  ا  وخملص يامي يعمل هل مثر ابـلك العمـل ا 

تعاح املعرب عنه ابا ح ا  حيأ اك  معل القلب م،ـحا للعمـل الظـاهر 

ومعل القلب يغ ب عنا   ي  نقطع ذلي معل ااد خباك يلعـل هللا تعـاح 

يعي من   قلبه وافًا مذموما ا ي،ا ذكل العمـل معـه   وا اذلي معـل 

ل هللا تعـاح يعـي مـن   قلبـه واـفًا محمـودا اسـسترت هل مع، ة ابلرشـ يلعـ

ب ،به   والأعامس أأمارادل كن ة ا قطع ة   ويرتتـب عـىل ذكل عـدم الغلـو 

ذا رأأينـا  حتقـار امل ـي ا    تعظمي من رأأينا عل ه من أأعامس ااحلة   وعـدم ا 

نـه  منه أأعامس سيئة بل حتتقر ال يئة ا ت  اذلادل امل يئة   يتـدبر هـذا يا 

شــس ل عــىل يوائــد كثــاكة نظــ نهتــيأ الكم الرابغــ  بطــوهل . وقــد ا  ر دقيــ  . ا 

ح أ خـرا . تدأئ ـد ماقلنـاا .  ومعام كباكة يايهم قـوهل اي،ـا معـل اعـ  . ا 

وقــوهل يلعــل هللا يعــي مــن   قلبــه واــفا مــذموما   أأي يــ  ينفعــه معــهل 

مـا   الظاهر ال،ورة مع ذم ابطنه بغاكا املضـاد للخاكحقيقـة . ويؤيـد ذكل 

حديأ معاذ الطويل اذلي أأوردا الغيفايل   بداية الهدايـة وييـه  : بعـد أأ  

اب ال موادل ال سبع هل اب اك يقـوس هللا تعـاح ) أأنـمت  لشهدوا احلفظة وُحدح

نـه   يـردم  ـذا  احلفظة عىل معـل عبـدي وأأان الرقيـب عـىل اـا  قلبـه ا 

ح أ خر احلديأ . يتدأمهل منا أأراد به .اكي ( ا   بطوهل تعي ك ف اار العمل وا 

هذا العبد   ت  الأعامس ال،احلة وشهددل هل امل ئكة واحلفظـة ابل،ـ ح 

يتضا حيأ   يرد بذكل وهـه الكـرط حـىت ا   امل ئكـة تلعنـه    وك ف ا 

ذا علمــت ذكل  ــا  بلعنــة هللا تعــاح عل ــه   و  تنفعــه الشــهادة الظــاهرة   ي

وتق،ـد بعبادتـل وهـه وحققت ماحققناا يعل ل أأ  تعرا حـ  معبـودك 
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ارايء وامسعة   وتكو  نشس طا عاشقا ذومهة يقـد ذم هللا تعـاح املنـايقني 

ا ون اكرهو  { قاس تعاح  ا ون ك اح واينفقو  ا  ] } وايدأتو  ال، ة ا 

جل ةل اـويية وحكـة جـيفيةل معنويـة   وملـع  . ) يائدة (التوبة    54ال ية 

سس دان ع  بن ح ن العطاس عند قوهل  من سسناء أأنوار الكم الناكم وهو

هياهـا   مـاح ا الشـس ا عطـاء هللا  : طهر   ابل   الث اب املعنوية املشار ا 

عن شس خه العباس امحد بن معر املر ي عن شس خه اا مام القطب الغـو  

أأبـو احل ــن عـ  بــن عبـد هللا ابــن عبـداجلبار الرشــيف القـايض احل ــسين  

نـه قـاس : رأأيـت رسـوس هللا اـىل هللا يعرا ابلشاذيل   ريض هللا عنـه أأ 

عل ه وسي   املنام يقاس يل ايع  : طهـر   ابـل مـن ادلنـس حتظـأ وـدد 

عـي أأ  هللا قـد  هللا   لك نفس   قلـت ايرسـوس هللا وما  ـايب ؟ قـاس : ا 

 لع عل ل سس  لع :  لعة احملبـة   و لعـة املعريـة   و لعـة التوحيـد   

م . مفن أأحب هللا تعاح ها  عل ه لك يشء و لعة اا ميا    و لعة اا س 

  ومن عرا هللا ضعف دليه لك يشء   ومـن وحـد هللا تعـاح   لرشـك 

به شيئا   ومن أ من اب  أأمن مـن لك يشء   ومـن أأسـي   يـ  يع،ـ ه 

ل ه قبل عذرا وغفر هل . قاس الشس ا  عتذر ا  ل ه   ومن ا  عتذر ا  ومن ع،اا ا 

املـد ر    4] ال يـة  و  ابل يطهـر { تعاح } رمحه هللا : يفهمت معىن قوهل

ذ ا عـرا العبـد هــذا ا لـع وأأراد تطهاكهـا بتوييـ  هللا يتطهــاك  نهتـيأ . يـا  ا 

الأوح بدأ  اي،ور الأكوا  شيئا قط أأبدا ييفىن ابذلادل الباقية عـن الأكـوا  

الفان ة وايث،هتا أأبدا بل خير  عن شهودها من هاهتا ال ت   ل حققـ  أأ  

لك يشء وبعد لك يشء  وهو الظـاهر يـوق لك يشء  والبـاطن  هللا قبل

ذا حتقـ  ذكل هـا  عل ـه لك يشء   لأ  ماسـوى هللا  دو  لك يشء   يا 
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ح ذكل اا شــارة وــاقص هللا تعــاح عــن  لــ هل  يــا  ولك يــا  معــدوم   وا 

براهمي اىل هللا عل ه وسي بقوهل  قـاس سـس دي نقـاوة  } ا أأحب ال يلني {ا 

سقاا ال قاا ريض هللا عنه : مس ت راحـًا ا سـرتاحة  الأااا معر بن

شار ا بغ ب ح ه عـن لك ماسـوى هللا تعـاح   وعـي مـن معـىن الأوح 

معىن الضعف   الثان ة   وأأما الثالثة يتطهاكها ا  تتدأدب وا أأدبـل هللا بـه 

ا هـو لك يشء حيأ يقوس جل وع  :  هل ا  لهًا أ خـر ل  ا  } واتدُع مع هللا ا 

ا ل ه ترجعـو  {هاكل ا  الق،ـص   يـاعي أأ   88] ال يـة   وهه هل احلمك وا 

لك هاكل يا  مضمحل   ولك افة هل مـاهل مضـمحةل   وقـاس رسـوس هللا 

اـىل هللا عل ــه وســي : ) ا  لــص نيتــل يكفيــل قل ــل مــن العمــل ( رواا 

احلامك . وحقيقة الرشك العمل بغاك ق،د وجه هللا تعاح وقد قاس هللا تعـاح 

ا ل عبدوا هللا خمل،ني هل ادلين حنفاء {} وما  البينـة   .  4] ال يـة  أأمروا ا 

و  احلديأ القد ي قاس رسوس هللا اىل هللا عل ه وسـي قـاس هللا تعـاح 

) أأان أأغىن الرشي   مفن معل مع  أأاك ييه .اكي معـ  تركتـه وايكـه 

وعــىن ( رواا م ــي . وااــل الرابعــة وا ام ــة : يــا   اا ســ م اذلي هــو 

الأعامس املرشوعة ي  ميكن أأ  ينفعل عـن اا ميـا  ا ااطـه ل،ـحهتا وت 

قــرار ابلل ــا  ومعــل ابلأراك   اتشــرتط ل،ــحهتا . يقــوس بعضــهم : اا ميــا  ا 

واعتقاد ابجلنا  . وهـو القلـب . واـا جيـب تطهـاكا واا عتنـاء بـه واا هـامتم 

ذ ا اـلحت اـلا بشدأنه القلب   يف  احلديأ ) أأاوا     اجل د مضغة ا 

ذا ي ددل ي ـد اجل ـد لكـه   أأا وت القلـب ( وذكل  سائر اجل د   وا 

رادة  ــه مبــدأأ احلــراكدل البدن ــة واا رادادل النف ــان ة يــا   اــدردل منــه ا  لأن

رادة ياسـدة حتـرك  ااحلة حترك البد  حركـة اـاحلة   وا   اـدردل منـه ا 
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اجل ــد حركــة ياســدة   يهــو اكملــ  والأعضــاء اكلرع ــة   وهــو  ــل 

عتقــادادل والعلــوم والأيعــاس اا خت اريــة . وقــد مــر عــن املــدابغ  قــوهل : اا  

ــة  ــل وعري ــد . يعل  ــد املفاس ــادا أأش ــاد وي  ــم امل، ــب أأعظ اــ ح القل

 ماي،لحه وتطهاكا عام يف دا كام قاس سس دان عبد هللا احلداد : 

 عل ل بتقوى هللا   الرس والعلن  
 

 وقلبل نظفه من الرجس وادلر 

ة   وادلر  مايكدرا دو  النداسة . وجناسـسته الـيت الرجس النداس 

جيب تطهاكا مهنا عرشة ت أأهمادل اذلنوب : احل د   واحلقد   والبغ    

والــرايء   والعجــب   والكــرب   والهــوى   والفخــر   والبخــل   والشــا . 

يهذا جناسادل القلب وتتودل مهنا أأمور كثاكة وللك واحدة مهنا دل ل   يقـد 

هللا عل ه وسـي ) احل ـد يـدألك احل ـسنادل كـام تـدألك النـار قاس النيب اىل 

احلطــب ( وقــاس اــىل هللا عل ــه وســي )  ــ   هملــ دل : حش مطــاع   

لــاب املــرء بنف ــه ( رواا الطــربام   الأوســط . وقــاس  وهــوًى متبــع   وا 

اىل هللا عل ه وسي ) ايد ل اجلنـة مـن   قلبـه ماقـاس ذرة مـن ِكـرب ( 

نه ا ب امل ـستكربين {الكرط قوهل تعاح  وم،داقه من القرأ   ] ال يـة  } ا 

النحــل   وقــاس اــىل هللا عل ــه وســي ) أأي داء أأدوى مــن البخــل (  23

وقــاس اــىل هللا عل ــه وســي ) البخ ــل ايــد ل اجلنــة ( رواا ا ط ــب . 

ن ـا  أأ  يطهـر قلبـه مـن تـ  اجلنـاايدل   وا أأنفـع للقلـب    يينبغ  ل  

تدبر القرأ   وتفهم معان ه هدًى ونـور . واـا ينفـع ذلكل تطهاكا وت،فيته من 

قيام الل ل وا لوة وتدبر ذكل وقت ال حر مع اجلوع وجمال ـة ال،ـاحلني   
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ــور   ــا ت ــب الشــسهبادل لأهن ــامد ذكل الأعظــم حتــري أألك احلــ س وجتن وع

 الق وة للقلب . قاس   اليفبد : 

 سمن ربنا الرحمي قلب قا  وا   من أأبعـد قلوب الناس  

يل جتنب احلرام واا م اك عن الشسهبادل   وعل ه ابلورع التـام مـع 

ــه وتنقيهتاوتنظ فهــا يــامي هيــذ ا ابلقــرب ا ح هللا تعــاح بــلك  م حظــة ع وب

ل ه من الأقواس والأيعاس والأحواس ومعرية ذكل هو عىل احلقيقـة .  مايقرب ا 

ة قـاس وكام نقل عن الشس ا اف  ادلين العمودي عن بعـ  العلـامء ال،ـويي

اـ ح  بعضهم : لي ت احلقيقة  ارجة عن الرشيعة بـل الرشـيعة اـاحلة اب 

القلوب واملعارا والأحواس والن ـادل و.ـاك ذكل   مفعريـة أأحـ م الظـواهر 

معرية الرشيعة   ومعرية أأحـ م البـواطن معريـة دقـائ  الرشـيعة واينكـر 

ــا ــا طه ــارة لأهن ــغم   الطه ــد ب ــطنا ال ــاجر . وق ــد ي ا معان رادل ذكل ا 

اواحدة وت قواعد أأساس أأمور ادلين   وت،وس مج عهـا ت،ـلا العبوديـة 

  احملضــة وي،ــلا دخــوس احلوــة القدســس ة واملنـــيفا الأخرويــة   مقعــد 

ا الط بـو  .  ادق عند مل ـل مقتـدر . وقـد ورد : ا   اجلنـة ا يـد لها ا 

 222يـة ] ال   } ا   هللا  ب التوابني و ـب املتطهـرين {وقاس هللا تعاح 

لنا للخلود   مقعد اـدق  ايمك مهنم وحرشان معهم وأأهح البقرة   جعلنا هللا وا 

عند مل ل مقتدر   وماذكل عىل هللا بعيفييف بل ل اك وهو عىل ذكل قـدير 

ويضهل كباك و اكا كثـاك   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه 

 وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

يتا هللا به عىل الفقاك بعد نق  لهذا الفوائد العظمية   ت،ـفية وما  

القلــب   والطريقــة املواــةل ا ح هللا بــ  شــل وا مريــة ت  ــ   يوائــد 
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هنــا مــدأخوذة مــن  لــف جبــل قــاا وت :  ولكهــا عــىل حــرا القــاا   يا 

القناعة ابلقودل   والتعل  ابلبا  اذلي اميودل   وروقة القلب   وال كو  

م هللا . يهذا الث   عىل حرا القاا . ومن الكم القطـب احلبيـب واق 

امحد بن ح ن العطاس   هذا املعىن عىل ن   عـىل هـذا املبـىن قـوهل : 

هللا واحد   والوقت واحد . وقاس أأيضا : وم ـددك وحرمـل حيـأ خيـمي 

ييه قلبل . وقاس أأيضا : اا ن ا  حيـأ قلبـه   أأي مـ   اك    و  أأي 

وأأساس هـذا املقـام ال قـني والتواـل ا ح هـذا املقـام  ) قلت (وقت اك  . 

هــو م زمــة هــذا ال،ــ غة مــن ال،ــ ة عــىل النــيب اــىل هللا عل ــه وســي 

املروية عن الثقادل الأ بـادل عـن الشـس ا العـيفب   وهـو تلقاهـا عـن النـيب 

اىل هللا عل ه وسي يقظة وت هذا : اللهم ال وسـي عـىل سـس دان محمـد 

نا يقينا   و ا  هللا   ادلارين من لك مكـروا وسـوء يقينـا ا ة   ء قلوب 

   وعىل أ هل وحصبه وسي . 

ق ننقل من بع  ماورد   احِلمك يننقل هنا من الكتاب امل مأ )  

أأطباق اذلهب ( قاس مؤلفه : ادلهر أأحواس وأأدوار   والأر  أأجناد وأأغوار 

ا أأســعار   يامحــل مــن   والل ـايل أأوراق علاهــا أأمثــار   والنــاس اسـواق ياهــ

ــل وا  ــدور بدأوقات ــامي َقح ِعرســا . واعــي ا  الأايم ات ال،ــرب ِترســًا وافــذ ي

رادتل   يانقر مثارها نقر الع،اياك واترقهبا رقبـة النـواكاك  الأح م جتري اب 

ا ذلكـت   ي تطمـع    ا هلكـت   واطلعـت مشـس ا    مانشاء نفـس ا 

ن ادلن ـا دوا   ايبغـو  عهنـا حـوا . ادلوام   وابرص الأقوام هل ينالو  م

ومن مو ضع أ خر يقوس : ا ل  ينو  وأأاناا   وأأواد أ دم أأخيـاا . أأي 

ا فة والطيشة والـرت  والوقـور جبـ س   يلـيس الوقـور اكلعدـ     مـن 
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لل أأخطاء املراد   ومـن تـدأىن أأاـاب أأواكد   والأريـب أأي الأديـب ينـاس 

  وايـ د ينـاس الـ دح املتعـين   والعجـوس ابلتدأم ما ال عه طوق اهي ين 

أأخف مـن الربغـو    واطـيش مـن الفـراش املبثـو  . واا ن ـا  واهيهبميـة 

انفا    والَعدل والِعدل انوا    وقلح ماجتد   الرزين ِخفـة املـوازين   

نه واز  احل،اة ط ب احل اة   وقور اا انءة قل ل الهندأة . والشا تعبأ به  ا 

منا الوقور اكللؤلؤ ا ا    والعجوس اكل مل الطا    الرحي املهامة ال  فيا   ا 

ا   حركته تطاير اكلشذا   وا   أأزلته طار اكلقذا   ولك لل انقـص ولك 

برغو  راقص   وا ل  .ـدًا يريقـا    واجلنـة طريقـا    يدأمـا مـن خفـت 

موازينه ييقوس ايل هتا اكنت القاض ة   وأأما من  قلت موازينه يهـو   عيشـة 

وأأان الفقاك ا ح هللا مفن  قلت وزنته ابلتدأم  والراضة يهو  ) قلت (راض ة . 

} اي أأيهتا الـنفس املطم نـة إ أأرجعـ  ا ح ربـل راضـ ة دا ل   قوهل تعاح 

ــيت { ــادي إ واد ــ  جن ــاد     عب  30 – 27] ال ايدل  مرضــ ة إ ي

فها : ياهـا الفجر   أأي وهو   ادلن ا بدخوس اجلنة املعدةل اليت جـاء   واـ 

ماتشسهتي  الأنفس وتذل الأعني . وكام جاء   واـفها أأيضـا : ياهـا مـاا عـني 

 رأأدل وا أأذ  مسعت واخطر عىل قلب برش . اهـ 

  يضــل التــدأم   يقــد يقــاس : ا   الراضــة مــن الــرمحن  ) يائــدة ( 

والعدةل من الشـس طا  . وقـد قيـل : لـيس الوقـور اكلعدـ     ومـن تـدأىن 

الأريــب ) أأي الأديــب ( ينــاس ابلتــدأم مــا ال ــعه طــوق أأاــاب أأواكد   و 

اهي ين . والعجـوس أأخـف مـن الربغـو    وأأطـيش مـن الفـراش املبثـو    

وا ل  ينو  وأأاـناا   وأأواد أ دم أأخيـاا   أأي طبعـه ا فـة والطـيش 

وهو نوع من طبع الشس طا  الرجمي املطرود من رمحة هللا والع اذ اب  منـه 
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يص عىل غوائل ابن أ دم لتقدم العـداوة بينـه وبـني أ دم . ومن أأعامهل لأنه حر 

بليس ؟ يت، ـم وقـاس : لـو  قاس رجل للح ن البرصي : اي أأاب سع د أأينام ا 

ذا عـدوان ايغفـل وا ينـام وأأنـت تغفـل وتنـام  ينام ساعة لوجدان راحة   وا 

يدأنت أأجدر ابلتفريط عىل نف ل   بل جيب عل ل التحف  واحلراسـة منـه 

منـا قاس هللا تعاح  ما اسستطعت . } ا   الشس طا  لـمك عـدو يافـذوا عـدوا ا 

ياطر   وحيفبـه أأتباعـه  6] ال ية  يدعو حيفبه ل كونوا من أأحصاب ال عاك {

ا ابذلكـر والعـيفم عـىل  كام هو الأال   وليس من س،يل للمؤمن ا ح ديعه ا 

ـــه ب ـــ،ب  ـــادة هللا واا  ـــ ص     ولأ  اخملل،ـــو   فوكـــو  من عب

ا تعاح   قاس تعاح ا   اهم    } ا   عبـادي لـيس كل علـاهم سـلطا  ا 

) قلت احلجر   وكف  بربل وكـ   .   42] ال ية  من اتبعل من الغاوين {

ــدأقوس واب   ( ــرن ي ــا ســس دأيت ذك ــاهم ن م ــن ا ســ،يل عل ــاد اذلي ومــن العب

 امل ستعا   وعل ه التغ    لك شدأ  : 

ا مع أأرابب ) يائدة ( ال،فا والقلوب ال ـلمية وذكل  مفاراحة ادلن ا ا 

بذكر هللا لقوهل تعاح   احلديأ القد ي ) أأان جليس من ذكـرم وأأان معـه 

حني يذكرم ( يياهل ترى أأي يشء من نعمي ادلن ا وال خـرة وثـل مـن هـو 

 وع ة هللا عيف وجل . قاس سس دان عبد هللا احلداد ريض هللا عنه : 

 ع ح ون أأحب ومن شسناترضوا   أأنمت مرادي ا أأابيل بعد ما

ح أأ  قاس :   ا 

 أأنوارا ابلعــند ايكل من سسنا    مقعد ال،دق اذلي قد أأاقت
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 اير ب ياحلقــنا  م ايربـنا  ــوراــــــــــــــواملتقو  رجاهل وحضـ

ذا ذكر هللا مع حضور القلـب وا شـوع وا ضـوع يهنـاك الكنــيف   وا 

واا نك ـار لقـوهل تعـاح ) أأان عنـد الأعظم والرسـ املكـمت مـع كـرثة التوـع 

املنكرسة قلو م من أأج  ( وكرثة اا سـستغفار أ انء الل ـل واهيهنـار اسـسامي   

ذا سـدأكل وقت الأحسار   وأأقـرب الطـرق ا ح هللا ادلعـاء لقـوهل تعـاح  } وا 

ذا دعاِ  { البقرة  186] ال ية  عبادي عين يا م قريب أأجيب دعوة ادلاعِ ا 

جامعة وحاوية  ـاكادل ادلن ـا وال خـرة   وك ـف ا وقـد   . ييالها من نعمة 

قاس اىل هللا عل ه وسي ) ادلعاء ما العبادة ( ق أأقوس وأأان الفقاك ا ح هللا 

معــر بــن امحــد انــه جيمــع مج ــع ماتقــدم مــن املــيفااي والعطــااي الــيت ا حتىصــ 

قامة ال، ة والوقوا بني يديه َجلح وعـ  . ومـن هنـا يقـوس  وات ستقىص ا 

 دان عبد هللا احلداد : سس 

 وم هنا من دين ربل واخضع  وعل ل ابل،لوادل واعرا حقها   

 وزع ـــــياها وا تغــفل  وا تت  واح ن  ايظة علاها واحو    

} ب م هللا الرمحن الرحمي إ اذلين أ منوا وتطمنئ قلو م بذكر هللا أأا   

هل ا ا هللا . الرعـد    28] ال يـة  بذكر هللا تطمنئ القلـوب {  ) قلـت (ل  ا 

واا يتا هللا به عىل عبـدا الفقـاك مـن منتـه الكـربى   هـذا اللكمـة لكمـة 

التوحيد اليت ت قطـب دائـرة رىح اا سـ م واا ميـا    يـانظروأأمعن    

هل ا ا هللا ( مفـن خ،ائ،ـها أأ   حرويها جتدها لكها جمـردة مـن الـنقط ) ل  ا 

الطوية رزقـه هللا اا  ـ ص ا ـالص  من أأهللا  ا مع ادق الرسيرة وافاء

ا  ايا وا ــب ا  ا ا  ــد ا  ــذ ا يعب ــ لص عــن ال ــوى حف نئ   التوحيــد   واهي

ســواا   وهنــا يغشــاا النــور اذلي أأذ  هل   ادلخــوس ا ح  ــمي القلــب 
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وســويدائه يترشــق أأنــوار ال قــني عــىل زوااي قلبــه وي،ــاك عبــدا   حقــا   

الرب وفلص من مكدرادل الأغ ـار  و   هل ابلفخر لكونه اار عبدا وهو

  وأأاقت عىل قلبه الأرسار والأنـوار   وانبج ـت مـن قلبـه الأهنـار مـن 

خيفائن ملكوته   يعنـد ذكل ينــيفهل هللا سـسبحانه وتعـاح ويـد هل   دائـرة 

نل ابلوادي املقدس طوى {قوهل  طـه   يهـذا  12] ال ية  } يا لع نعل ل ا 

رد لعبادته برسا وع نيته واسستقام عىل هو املطلوب من  لع الكونني   يتج

ــديقني  ــني وال، ــن النبي ــاهم م ــت عل ــن أأنعم ــستقمي رصاط اذلي ـاط امل  الرصـ

والشهداء وال،ـاحلني وح ـن أأول ـل رييقـا   ذكل الفضـل مـن هللا وكفـأ 

اب  علامي . قاس ماكل بن دينار ريض هللا عنه : خر  الناس من ادلن ـا و  

 اهو ؟ قاس : املعرية اب    ق قاس شعرًا : يذوقوا ط ب الأشس اء   قيل وم

 اء و جـة ورسورـــــوضي  ا   عريا  ذي اجل س لعيف  

 ة نورــــــوعلاهم من املـحب  اريني أأيضا  ـاءــوعىل الع  

لـهي ــــيهنيئا ملن ع    هو وهللا د هـرا مرسور  ـريل ا 

ا ح جنـة  ومن هنـا يقـاس : ا     ادلن ـا جنـة مـن د لهـا   لشـست  

ال خرة   قيل ومات ؟ قاس : معريـة هللا عـيف وجـل . وورد   احلـديأ ) 

ط ب النفس من النعـمي ( اللهـم اجعـل نفيسـ نف ـا ط بـة طائعـة حايظـة 

تــؤمن بلقائــل   وتقنــع بعطائــل   وتــر  بقضــائل . قــاس تعــاح خماطبــا 

ل راض ة } ايأأيهتا النفس املطم نة إ ارجع  ا ح ربلأرابب النفوس املطم نة 

الفجر    30-27] ال ايدل  مرض ة إ ياد     عبادي إ واد   جنيت {

هنـم لفـ  عـيش  وهناك يقـوس قـائلهم : لـواك  أأهـل اجلنـة وثـل مـاصن ييـه ا 

وقد أأشار احلبيب عـ  بـن ح ـن العطـاس عـىل لكمـة  ) قلت (ط ب . 
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   التوحيد وما وز قائلها من امليفااي والعطـااي الـيت احتىصـ وا ت ستقىصـ

 هذا الأب ادل   حيأ يقوس ريض هللا عنه : 

 د هللا القـــدطـــــــــوبعد ايطالب جناتل وح

ا أأنت والهـ                 هل ا   ادي رسوهل ت ستقميــــقل ل  ا 

 ط يف،مها ي،ميـت العروة الو قأ اليت ما ق

 ن ياها عــيفطــــــــواطلب معاناها وحققها وك                

 د جمي مميــــــــــتلقا  ا عقد العقائد والفــوائ

 ميــــــتعي وت تبرصوت تنرصعىل مك من خ،                

قوهل : عىل مك مـن خ،ـمي ن أأعـدائل الأربعـة : الـنفس والشـس طا   

 والهوى وادلن ا . ق قاس ريض هللا عنه : 

 هللا قل ق اسستقم ا رب غـــاكا اييهمي

هذا املعىن عىل ن   هذا املبىن : قاس الشـس ا معـر  و  ) قلت ( 

 ابخمرمه شعرًا 

قطع معال   الطـــامعه من الن  اســــــــــقليب ا 

 و    الناســواعدم النفس وازجرها عن ا                

 اســـــــك ف مااك  وا.ل  عهنم أأبـواب الأجه

 ـ ســــيــواعي ا   الغىن ابلناس واشس اهتم ا                

 وا   دنوا منل واسستدنوك من مــ د اا يناس

 ــاهل ا ح اســـــــياب  مابيهنم مال اذلي مــ               

 ــىل ساســـوال  مبنا  قة   القلب اب  عـ

 ل بل بدأس ــــواعت،م به وذل به وادعه ا   ح              
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 ل أأوبوسواســـوا   دان منل شيــطانل بش

 اســــــــــــــــأأوبدا كل ب ويه أأوبتــــــيفوير لب               

ذا ادركت لل س  قل هو أأو قل بدلـها هللا ا 

هل ا ا هللا بقـوس أأاـدق   ق خنمت هذا اللكمة وت لكمة التوحيـد ل  ا 

هل ا ا هللا  القــائلني وهــو رب الأولــني وال خــرين   احلــديأ القــد ي ) ل  ا 

مـن عـذايب ( أأي   ادلن ـا وال خـرة . وقـاس  ح،ين مفن د ل ح،ين أأمن

ال،ادق امل،دوق رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي ) مـن اك  أ خـر الكمـه 

هل ا ا هللا د ــل اجلنــة ( قــاس الــراوي : وا   رسق وا   زىن  مــن ادلن ــا ل  ا 

قاس : وا   رسق وا   زىن   يردد الراوي بقوهل وا   رسق وا   زىن   يقاس 

ولعـل  ) قلت (وا   زىن عىل رمغ أأنف الراوي .  عل ه ال  م : وا   رسق

 الراوي أأابذر ريض هللا عنه أأوما هذا معناا لأم حويت مضمونه . 

واا من هللا به عـىل عبـدا الفقـاك مـن منتـه الكـربى هـو  ) قلت (

هـذا : يقــد ورد عــ ح وارد   حسـر لــ ةل الربــوع ولعـهل أأربعــة   جــامد أأوس 

حب امل ـاكل ال ـوية واملناسـل القويـة وذكل يامي أأوردا اا 1372سسنة 

ذا أأرددل أأ   ــه : ا  ــاس ريض هللا عن ــه ق ــن ح ــني بلفقي ســس دان عبــد هللا ب

تعرا املهم   حقل من العلوم والأعامس والأنفع املهم ياسستحو   نف ل 

ح أ خر الكمـه . ومـن عبـارة اح ق،ـ دة سـس دان عـ  بـن  بدأنل  ودل . ا 

 ح ن العطاس عند قوهل :

 ا لص الن ه وكن ياها عيفططهر   ابل و 

و  بيت أ خر : وكن عاش  مهمي . أأي كن ذا مهة ونشـاط وعشـ  

لل،ــ ة ورغبــة ياهــا قااــدا  ــ  عبوديتــه ســسبحانه وتعــاح ارجــا جنــة 
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ــه ال ــ م ) ا   هللا اينظــر ا ح اــورمك  ــاس عل  ــن انر . و ق واخــوا م

منـا ينظـر ا ح قلـوبمك ون ـاتمك ( .  معـىن ال،ـ ة  ومـا  ) قلـت (وأأعاملمك وا 

وملحقاهتا من ت وة قرأ   وذكر وال، ة عـىل النـيب اـىل هللا عل ـه وسـي 

ذا اعت   يشء من أأنواع الطاعادل ياسستحو قوهل ريض هللا عنه :  يا 

وكن عاش  مهمي . أأي يكو  بفرح وأأنـس وانرشـاح اـدر وحضـور القلـب 

هللا واطم نــا  ا ــاطر وهكــذا   أأي يكــو  بفــرح . لأ  ســاك القلــب ا ح 

ا ابلتفرحي . قاس تعاح  } وما أأموالمك وا أأوادمك ابلـيت تقـربمك عنـدان زلفـأ ا 

سسباء   . ومعىن نظر هللا تعاح جمازاته  37] ال ية  من أ من ومعل ااحلًا {

اثبته   وهذا املعىن بقوهل تعاح  هياهم يوم القيامة وايـيفكاهم {وا  ]  } واينظر ا 

ط عـه  أ س معـرا    . ينظـرا   77ال ية  رؤيـة اخمللوقـادل واملوجـودادل وا 

ذ اففأ عل ه  علاها ا خيص موجود دو  موجود بل يعم مج ع املوجودادل ا 

منا ابعتبار ما   القلب   كام قاس اىل هللا عل ه وسي )  الأعامس الظاهرة وا 

عتنـا تـاس القلـب واـفاته وحتقيـ   منا ينظـر ا ح قلـوبمك ( هـذا احلـديأ ا  ا 

دتل وهـه ارايء وامسعـة   ق يكـو  نشـس طا عاشـقا علومه ومق،دا بعبا

ا ون ذومهة   يقد ذم هللا تعاح املنايقني يقاس تعاح  } وايـدأتو  ال،ـ ة ا 

ا ون اكرهو  {   . التوبة   54] ال ية ك اح واينفقو  ا 

وأأان الفقاك ا ح رب الناس معر بن امحـد العطـاس نقلـت ) قلت (  

قلب وس،ب دخوس احلوة القدسس ة هو بتعلقـ  هذا العبارادل   ت،فية ال

واتقدم من عبارة امل اكل ال وية   معرية املهم مـن أأمـرا   وهـو أأ  يـدأيت 

املودل وهو عىل حاا ح سنة مرض ة   وذكل عطفا عىل ماتقـدم أأ  جت ـب 

عـىل الطاعـة ويعلهـا ابنرشـاح وأأنـس ويـرح ل تدأهـل ويتفـاءس عـىل أأ  جتــ  
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راضـ ا مرضـ ا بقضـائه مـرا وحلـوا   وذكل ال اعة وهو مشـستغل ابلطاعـة 

مدأخوذ من قوهل اىل هللا عل ه وسي ) من أأحب لقاء هللا أأحب هللا لقاءا 

( واباةل ياملؤمن يتفـرح بطاعتـه ويتجنـب مع،ـ ته   يـا   مـا بـني العبـد 

ا أأ  ميودل عىل الطاعة   اللهم ويقنا لطاعتل ومايرض ل   وجنبنا  واجلنة ا 

 أ مني اللهم أ مني . مايغضبل وما يع، ل  

بتـداء  قامة ال، ة وع مـة الفـرح  ـا مـن ا  واعي ا   أأعظم الطاعة ا 

ادلخوس   مقدماهتا من الطهارة وسامع الأذا  اسسامي عند قوهل : يح عـىل 

ال، ة   يعند ذكل ينبغ  هل أأ  يقوس عند سامع الأذا  : اللهم ايتا قلوبنا 

ا جنتل   عايية أ مني . ومن هنا بذكرك   وا م عل نا نعمتل   حىت تد لن

يقوس عل ه ال  م ) أأرحين  ـا ايبـ س ( ومس ـت راحـة ا سـرتاحة شـار ا 

ت أ يغ ب ِح ه عـن نف ـه    بـة هللا . وقـاس عل ـه ال ـ م ) وقـرة 

ع ين   ال، ة ( وملا قالت هل سس دتنا عائشة ريض هللا عهنا ملـا تورمـت 

 كل ايرسوس هللا ماتقـدم مـن ذنبـل ومـا قدماا من القيام : أأما قد غفر هللا

تــدأخر ؟ يقــاس : أأيــ  أأكــو  عبــدًا شــكور . وهــذا دل ــل عــىل أأ  الشــكر 

وهـذا  } لنئ شكرمت لأزيـدنمك {والفرح ابلطاعة يوجب اليفايدة . قاس تعاح 

برشط ماقدمناا مـن الـتح  بتطهـاك القلـب مـن الأدانس يبـه ينـاس اب 

ن ا قبل ال خـرة واب  التوييـ   واـىل هللا النأس املعرب عنه ابلراحة   ادل

عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العـاملني 

 . 

ب م هللا الرمحن الرحمي   وال، ة وال  م عىل سس دان رسوس هللا 

محمد اىل هللا عل ه وسي . وبعـد . ملـا اك  لـ ةل الربـوع ولعـهل    ـة عرشـ 
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حودل مسر ل   مع مجع عند أأحد الأقربني وأأ.لهبم  1372ة جامدأأوس سسن

َعوام وأ حاد من العقاس    لرى الكم من احلُـذاق وـا يل ـ  وقـاهمم يرأأيـت 

قلو م معرضة عن ماورد مـن الن،ـاحئ والأماـاس العج بـة   ييـا  العجـب 

نعا العداب من طبائع العامة يا هنم اكهيهبامئ أأشسبه . قاس تعاح هنم اكلأ م بـل } ا 

 الفرقا    وادق القائل حيأ يقوس شعرًا :  44] ال ية  ن أأضل س،ي  {

ــ أأبين ا   من الرجاس  ــ       اورة الرجل ال م ع املبرص  مية ــــ

ــ   اهلــــيطن بلك م، بة   مــ   ذا أأايب بدي ــ وا   نه   يبرص ـــــ

ذا تفكردل وأأمعنت النظـر وحققـت ودققـت   العامـة  ) قلت ( يا 

يفاهم مـا اك عقـل العاقـل   وذلا قـاس لقـام  احلكـمي : سـس دأيت عـىل النـاس 

زمــا   ــاك ييــه العاقــل . قــوهل  ــاك : لأ  مج ــع مــاينظرا  ــ ا ال ــاكة 

ال وية . وأأرددل أأ  أأاح بع  ماح،ل ولكن هذا يشء مايضبطه القـي 

بــل يكــو  وــرور الفكــر ييــه   وذكل عــىل ســ،يل اا عتبــار . قــاس ســس دان 

 ب ع  بن ح ن العطاس شعرًا : احلبي

 الأب،ار مع ار من اهل برص مااعترب

وما تقدم هل تعل  ورابطة وا تقدم   طلب تطهاك القلب  ) قلت ( 

من النداسادل املعنوية كام تقدم اح ذكل بطـوهل الـيت تـور  الق ـوة   

} ق ق ـت قلـوبمك مـن بعـد ذكل يهـي  اكحلدـارة القلب . قـاس هللا تعـاح 

 البقرة   . وقاس ااحب اليفبد :  74] ال ية ق وة {  أأوأأشد

 من ربنا الرحمي قلب قاِس   وا   أأبعد قـلوب الناِس 

ونورد يامي سس دأيت تن،يه : أأ  ايغرق اا ن ا    جمامع هـذا الوقـت  

 واليفما  . قاس سس دان عبدهللا بن ح ني بن طاهر شعرًا : 
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 وامل ل عهنم رشدُ   يالبعد مهنم ُسعدُ   

نفتتا ماق،ـدانا ورمنـاا مـن املق،ـود الأعظـم هـو ماقـاهل سـس د ق  

الأن،ياء واملرسلني و ـامت النبيـني سـس دان محمـد اـىل هللا عل ـه وأ هل وحصبـه 

منا ينظر ا ح قلـوبمك  أأمجعني بقوهل : ) ا   هللا ا ينظر ا ح اورمك وأأعاملمك وا 

اهرة ون اتمك ( احلديأ . يهذا احلديأ هـو قطـب رىح دائـرة الأعـامس الظـ

والباطنة احل س ة واملعنوية   وذكل بدوام املراقبة   مع حضـور القلـب   

العادادل والعبادادل   يبذكل تكرث ح سناته   الأخرى   ويثقل مزيانـه   

 3] ال يــة  } ومــن يتــولك عــىل هللا يهوح ــسبه {العقــ  . قــاس هللا تعــاح 

ــوبني   ح ــسيب ا ــا ــن املرب ــرب م ــدأقوس ح ــسيب ال ــن الطــ ق   . ي ل  م

اخمللوقني   ح ـسيب الـرازق مـن املـرزوقني   ح ـسيب اذلي هـو ح ـسيب   

ا هو عل ه تولكت وهـو رب  هل ا  ح سيب هللا ونعم الوك ل   ح سيب هللا ل  ا 

 العرش العظمي   وامحلد   رب العاملني . 

مــام جحــة اا ســ م الغــيفايل ريض هللا عنــه   ســس اق ذكــر   قــاس اا 

ن الواكا   يقـاس : ولك أأمـرا ا ح يـ   أأي التولك يقاس : التولك مشست  م

ل ـه مـتغ عل ـه ومتـوالك  ل ه واع د  عل ه ييه   ول ـمأ املفـو  ا  يوضه ا 

ل ه نف ه وو   بـه و  يهتمـه ييـه بتق،ـاك   و   ،ـل  طمدأنت ا  عل ه همام ا 

عتقاد جازم أأنه ا ياعل ا ا هللا مع  منه  ليفًا وق،ورا   يالتولك عبارة عن ا 

وذكل يـامي ي،ـلحهم  ) قلـت (والقدرة عىل كفاية العباد وال حاد .   ام العي

نهتيأ اكتبه .     اجللب وادليع . ا 

ــت   ذا عري ــا  ــه : ي ــاس ريض هللا عن ــيفايل   ق ــع ا ح الكم الغ ق نرج

التولك   هذا املثـاس يقـس عل ـه التـولك عـىل هللا تعـاح   يـا    ،ـت   
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هللا كام سسب  واعتقددل مـع  نف ل بكشف أأوابعتقاد جازم أأنه ا ياعل ا ا

ذكل  ام العي والقدرة عىل كفاية العباد ق  ام العناية والعطف جبمةل العباد 

وال حاد وأأنه ليس ورى منهتيأ قدرته قـدرة   واورى منهتـيأ علمـه عـي   

تلك ا ـاا قلبـل  واورى منهتيأ عنايته بل ورمحته كل عناية ورمحة   ا 

نـه عل ه وحدا   و  يلتفت ا ح  .اكا بوجه وا ا ح نف ه وحـوهل وقوتـه   يا 

نهتيأ . ) ا اب  . ا  ( ومن هنا يقوس الـوادل علـوي بـن  قلت احوس واقوة ا 

 عبد هللا رمحه هللا شعرًا : 

كتفأ اب  ربه كف    ا والأخرىــكفاا   ادلني  ااــمن ا 

 يعمل معل ااد  ويذرا  ول تطهر من يريد ال، ا  

عنه : ول تطهر مـن يريـد ال،ـ ة   املـراد ابلطهـارة  قوهل ريض هللا 

ذا طهـر القلـب مـن الأجنـاس املعنويـة  طهارة القلب عن ماسـوى هللا   يـا 

له ة والقرب ة القدسـس ة   يهنـا يـد ل   قـوس  تدأهل ل خوس ا ح احلوة اا 

نـه الكم  بعضهم : ح ـسنادل الأبـرار سـيئادل املقـربني . وايهـم معـىن ذكل يا 

ا أأرابب القلوب ال لمية م لوا ال ـخمية . قـاس بعضـهم عـىل  ايتحىل به ا 

ــر  ح أ خ ــن ريض اب  راًب ( ا  ــا  م ــم اا مي ــه ال ــ م ) ذاق طع ــوهل عل  ق

احلديأ . ي،احب القلب ال لمي مـن الهـوى والشـهوادل النف ـان ة يـتذلذ 

بدأرسار املعـام يهـذا هـو املق،ـود الأعظـم   وأأمـا قـوهل أأي الـوادل علـوي : 

د ويذرا . هو املراد من قوهلم : نعم العمل ال،اد   الرجل يعمل معل اا

ال،اد . يايهم يـا   لـلك منطـوق مفهـوم   وقـوهل : ويـذرا . املـراد ابذلري 

الن ادل ال،احلة وت من أأعامس القلـب الـيت ذرة مهنـا تعـدس بدأماـاس اجلبـاس 

ــه بيــت الــرب . قــاس تعــاح   احلــديأ  مــن الأعــامس الظــاهرة واســسامي أأن
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منا وسـعين قلـب عبـدي املـؤمن ( ال قد ي ) ماوسعين ساماي وا أأريض وا 

ذا الحت الا سائر اجل ـد  و  احلديأ ال خر ) ا     اجل د ملضغة ا 

ذا ي ددل ي د سائر اجل د لكه أأا وت القلب ( وذلا جل ا جهتاد  لكه وا 

سلفنا ال،اد   ت،فية الفؤاد وكـرثة الأذاكر وال،ـ ة عـىل النـيب اخملتـار   

وكرثة الندم واا سستغفار اسسامي   وقـت الأحسـار . قـاس تعـاح   احلـديأ 

القد ي ) أأان جلـيس مـن ذكـرم وأأان معـه حـني يـذكرم ( احلـديأ . و  

رواية أأخرى ) أأان عند املنكرسة قلـو م مـن أأجـ  ( ييالهـا مـن عط ـة مـا 

محتـه أأعظمها   وميفية ما أأمشلهـا   ومائـدة مـا أأجيفلهـا   قـل بفضـل هللا وبر 

يبذكل يل فرحوا هو  اك اا جيمعو    اللهم أأيق  قلوبنا من سسنة الغفةل   

ذا توييتنا توينا وأأنت را  عنا  واحت ينا عىل غرة   واحينا حياة ط بة   وا 

اي أأرمح الــرامحني   واــىل هللا عــىل ســس دان محمــد وعــىل أ هل وحصبــه وســي 

 ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

ظمية وعوائد ج ـسمية   الـغم عـىل مقـام الرضـا   ونقـدم يوائد ع  

سسهت س   وقد بلغين من الكم سس دان اا مام اجملمع عىل  قبهل توط ة وبراعة ا 

وايته ا ـاص والعـام   الكنــيف املـديو  والرسـ امل،ـو  احلبيـب معـر بـن 

هادو  ملـامسع قـوس القائـل عـىل أأل ـسنة العـوام : ال ـء الفـ م مال ـوى 

ع . قاس ريض هللا عنـه ردا عل ـه : ادلن ـا لكهـا مات ـوى قطـب قطب أأاب

أأابع . ومن هنا يقوس سس دان احلبيب عـ  بـن ح ـن العطـاس مـن أأ نـاء 

 ق، دة : 

 و عىل ادلن ا مفا ت وى العداوة للحشسميـــــا   ه

 ه ماسقأ اكيــر لهميــــــــلو وازنت ش  البعوض                
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ــ يكف  عناها   يـ  ــ ــــ  ناها مك دوس مك داس مميـــ

 ود املعــدي والرذطــــــــــ   كام الأح م والن                 

 روق مييس هشسميــــــــــذلاهتا تفىن ومرعاها الـــ

 در والكدط ـــــــــياها النكد والكد والكيد املكــ                 

 يا   كنت حت د حد علاهاكنت جاهل خب ل مي

 وقاس احلكمي الرتمذي   القوا  عىل حرا العني :  

 ل من املتاعــومايغين القلي  لـــوا   متاع دن اان  قلـي 

 تش،أ بني أأن اب ال سباع  وا   قل لها حرجا ع اكا 

منا مس ت ادلن ا دن ا دلانئهتـا وحقارهتـا قـاس الفضـ ل بـن  ) قلت (  وا 

سستقذرهتا ع ا  : ا   ادلن ا تذاياكها لو عرضت ع  ب   ح اب لكنت ا 

كام ل ستقذر أأحدمك اجل فة . وقاس أأبوحامت   روضة العق ء : أأغىن الأغن ـاء 

من   يكن للحـرص أأسـاكًا   وأأيقـر الفقـراء مـن اك  احلـرص عل ـه أأمـاكًا . 

ياعي أأهنا ملا هانت عل ه   أأي املوح أأطلقها عـىل مـن اقـدر هل عنـدا لأنـه 

ل ه وقد نيس ال خرة أأوتغايـل عهنـا قد شغف تهبا وأألهاا عن هللا  ومايقربه ا 

.وقد ورد   ا رب أأوالأ ر ا   هللا تعاح يقوس  ) ا   أأهو  ما أأمعـل ابلعـا  

ذا أأحب ادلن ا أأ  أأخـر  حـ وة ذكـرهللا مـن قلبـه  ( قـاس تعـاح  } ومـن ا 

} اجلن   وقاس تعاح  17] ال ية  يعر  عن ذكر ربه ل لكه عذااب اعدا {

اليفخـرا   أأي مـن  36]  ذكر الرمحن نقي  هل شـس طاان { ومن يعش عن

يي،دا عن ذكـر هللا وعـن أأعـامس ا ـاك . قـاس أأبـو  } يهو هل قرين {الأنس 

سلامي  ادلارام : أأنواع اليفهد لكها   لكمة واحدة وت ترك مالشغ  عـن 

واملراد ا   ادلن ا ماياها راحـة بـل ت دار كـدر    ) قلت (هللا عيف وجل . 
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نا قاس بع  العاريني : خرجوا النـاس مـن ادلن ـا و  يـذوقوا الـذلة    ومن ه 

قيل ومات  الذلة ؟ قاس : ذلة ال،فا . ومن قوس سـس دان احلبيـب عـ  بـن 

ح ن : ساعة ال،فا ا تفوتل لو يقع ييه قطع رأأسل . وقاس الشـس ا معـر 

 ابخمرمه ريض هللا عنه شعرًا : 

 رب ييرشبـــــمفن راد لش  افا الراح ايهـل احملبه

ن  ترى سا  الراح أأقـبل  ه توجبــــــــــيقوموا لــه ا 

ذا جــــ  رحبـــــنرحب بـه أألفني م  اتوجب عل نا ا 

ــ  ــ بدا للندا  وبـ  ه والنأس مذهبـــــمدامـت   داـــ

 عىس  الشوش  عنا يغ ب  وقاس ا ابوها  وطيـبوا

 ـ ع معتبـــــــمفا   اهي خ  و لوا احلـ ا واسرت وا

ذا ربمك جـاد وأأع   ذوا مابدا من  عطا الرب  طأــا 

ــ  ــ عىل ذا بطربه وت  وى هبــترى نود أأهل اله   هـــ

ذا هبت احلايه أأاـروا  اس وأأزيبــــــــــ ا   مشـــ  ا 

 مع الرحي   البحر ت حب  و لوا  ج ب املغـايل
 ذهبـــوساكوا عىل  لك م  ا ح حيأ ما هللا هـداها

 ـمراكب وتذهبــــــجت  ابل  مع القدرة ا   املقـايض

 ا أأوخبــدعوها ا   تدأهللا    دعوها دعـوها مع هللا

ذا اك  اي قـوم رايض  مفن راد يغضب  ييغضب  ا 

ذا اك  رايض  عليـنا   سوى عنداناملدح وال ب  ا 

ــ رض نا تكه رضيــ  ــ ا ح جــنه أأوانر تل   ناـ  هبـــــــ

ــ يهو عــ   ه هللا  وراداابوماجــــ  ندان ذل واط بـــــ
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 ربــــــــــح وبعحد  تكه  وقَــ  قد أأسعد تكه وأأشقأ

 ـربـــــيهل مابىن  هللا خيـ  عىل ذا بىن  لك مبـىن

نهتيأ الأم  هـــــتعاح تعاح جـــ ل ل ه ا   ـر واطنبـــا 
 ل ايذي تعجبــــلب من  وما ذا لب ايهل ودي

 ا تقلبــــــعىل ك ف  ماشـ  لأكوا  بـ داتعجب وا
 ـالبه تغلبـــــــــــــوهمام تغــ  وأأان أأوا ل كن وط رأأسل

ذا كنت تبغا ال ـ مه  دأدبـــــــــــتـدأدب تـدأدب تـ  ا 

نـه ذا طـ  وايلك من ا يرى ا   اع أأوأأذنبـــــمقرص ا 

 يهو   الرجا أأطمع من أأشعب  وهو يرجت  منه رجـوى

 دها  ذنب يكتبــــــمفا بعـ  غفر هللاــــن ــتوخنمت و 

 ومن ق، دة أأخرى يقوس :  

 وا   أأرددل ال،فا ال،ا  ون ل الر.ايب

 ـاك مراقبـــــقف عىل اب ا وقفت يقــ                   

 ايبــــ ال ا عن علومه حاضــرا ليس غ

 ياقد احلس واحمل وس من لك جــانب                  

عن يل أأ  أأذكر شيئا من مقام الرضـا   قـاس بعـ  العـاريني :  وقد 

ذا ريض ع ح مواي وهو رضاي بقدرا وماجيري عـ ح مـن قضـائه  أأان أأعي ا 

نهتيأ وعناا .  ومـا أأح ـن مـاذكرا سـس دان امحـد  ) قلت (من مرا وحلوا . ا 

 احملضار حيأ يقوس ريض هللا عنه : 

 اكني أألطف بنا   قضــــــــاي أأرمح الرامح

ل                   ــ وعاينا اي ا   هي  من نوازس   بــــ كـــــــــــ
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 ـدان  داكــــــــــوهب لنا ا اك لكه واهــ

 ن سواكـــون ستع نل ون ستغن ل عــن م                 

 اكـــايااحب الفضل واا ح ا  نرجو عط

 اك ـــــــــــيا   مج ع املطالب لكها   رضـــ                 

ــ ق ال، ة عىل اخملتار خـــاك أأنب    اكــــــــــ

 اكــــوال س وال،حب ماداع  ببابل دعــ                  

 واا بلغين من احل ايدل الرائقـادل   مقـام الرضـا : روي ) قلت ( 

أأ  رج  هل عبد حتت أأمرا خيدمـه   شـغهل واكييـه    ـ ا ودارا   و  

وقـع   ابس سـسِ دا يشء مـن الأمـر يـانقب  عـن العبـد و  يوم مـن الأايم 

يلكمه وأأعر  عنه   يعند ذكل سار العبد ا ح عند احـد مـن املقـربني ا ح 

سس دا وقـاس هل : أأبغـاك تشـفع يل عنـد سـس دي يـردم عـىل حـاليت الأوح 

عندا وسوا أأكو  اتثـل لأوامـرا   ي ـار وأأ ـرب سـس دا وطلـب منـه أأ  

اما يامي ح،ـل منـه عـ    ي ـار الرجـل وأأ ـرب يعفو عنه   يقاس هو م 

العبد   يلام أأ ربا بـي العبـد اـا ح،ـل منـه يقـاس هل الرجـل   تـب  وقـد 

ح،ــل كل العفــو وال ــامح ؟ يقــاس أأان ا أأطلــب ذكل ولكــن أأطلــب منــه 

 الرضا عين . اهـ 

ومن هنا يـاعي أأ  مقـام الرضـا هـو أأعـىل مقـام   ودل ـل  ) قلت ( 

 درجة عنـد هللا سـسبحانه وتعـاح هـو مـاذكرا   كتابـه ذكل أأ  الرضا أأعىل

{ ] ال ية  ريض هللا عهنم ورضوا عنه ذكل ملن خ  ربهبقوهل عيف وجل } 

ــن  8 ــا م ــم أأق ــم لن ــد : الله ــوس العب ــا ل ــستحب أأ  يق ــن هن ــة    وم البين

خشيتل ماحتوس به ب ننا وبني مع، تل   ومن طاعتل ماتبلغنا به جنتـل 
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به عل نا م،ائب ادلن ا وادلين   ومتعنا اللهم بدأسـامعنا    ومن ال قني ماهتو 

وأأب،اران وقوتنا أأبدًا ما أأبقيتنـا   واجعـهل الـوار  منـا   وانرصـان عـىل مـن 

عاداان   واجتعل ادلن ا أأكرب مهنا   وامبلغ علمنا   وا ت لط عل نا بذنوبنا 

ا قـوهل تعـاح من اخيايل وايرمحنا . اهـ وأأكرب وأأعظم بشارة   مقام الرض

وهللا أأعـي وأأحـمك أأ  يكـو  مقـام  ) قلـت (.  } ورضوا  من هللا أأكـرب {

الرضــا هــو جمــاوزة احملبــة والشــوق واذلوق . ومــن هنــا يقــوس ســس دان  ــ  

 النفوس القطب أأبوبكر بن عبد هللا الع دروس شعرًا : 

 قلب من اذلوق من حب اا هل     وأأيقر الناس   ادلن ا وضــرهتا 

 قلب من الشوق من حب اا هل م    ه أأ  أأغىن الناس قاطــبةوعك  

وابحملبــة يبلــغ العبــد مــا ايبلغــه .ــاكا وذكل يــامي ورد    ) قلــت ( 

ادلعاء : اللهم اجعل سيئد يت سيئد دل من حتب واجتعل ح سنايت ح ـسنادل 

من تبغ  . ومن اوط احملبة الكمت . ومـن هنـا يقـوس قـائلهم مـن أأرابب 

 يف املن ف شعرًا : هذا املقام الرش 

رتداد  ـراـــــــــــــــأأان أأهواا و  أأذكـــ  ا   كشف الرس  احلب ا 

 ـعادـــــــابمسه قلت سلميأ  وسـ  ةــــــــــومىت رام ل ام لهجـــ

 بادـــــــ رصدل     ماهل بني  العــ   هو ق،دي ل ت أأسلوا وا   

 وقاس .اكا : 

 با   ل ىل بغـــاك يقنييدأا   وم ستخربا عن رس ل ىل رددته

 ـنيــوما أأان ا   أأ ربهتم  بدأمــ  هناـــــــيقولو   ربان يدأنت أأميــ

 و  هذا املعىن يقوس الوادل علوي بن عبد هللا رمحه هللا شعرَا :  

 ا   احملبه قدلها نـاس  ماحد عىل حد   احملبه يـلوم  
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 باسوطعموا اذلا وال   اربوا عىل احملنه وكرث الض وم 

وبعد أأ  احنا الغم   مقام الرضا واحملبة أأحببت أأ  أأ ،ت هنـا  

يوائد من ال، ة عىل النيب اىل هللا عل ه وسي مناسسبة للمقام وت هـذا 

: اللهم ال عىل سس دان محمد ا ة   ء قلوبنا يقينا   و ا هللا   ادلاريـن 

لهـم اـل وسـي من لك سوء ومكروا يقينـا   وعـىل أ هل وحصبـه وسـي   ال 

وابرك عىل سس دان محمد وهب لنا ال قني من عندك   اللهم ال وسي عـىل 

سس دان محمد وأأي  عل نا من يض    اللهم اـل وسـي عـىل سـس دان محمـد 

وانرش عل نا من رمحتل   اللهم ال وسـي عـىل سـس دان محمـد وانـيفس عل نـا 

رزقتنـا    من براكتل   اللهم اـل وسـي عـىل سـس دان محمـد وابرك لنـا يـامي

وانفعنا وـا علمتنـا   وزدانعلـام ويضـ  وايـا وهمابـة وجمـدا   واد لنـا   

عبادك ال،احلني   اللهم ال وسي عىل سس دان محمد وهب لنا أأمو  زاك ة 

  وأأرزاقا واسعة مبـاراك ياهـا يعـيف ديننـا   وهـب لنـا جاهـا نكـف بـه كـي 

حـب ادلن ـا مـن قلوبنـا الظاملني   اللهم ال وسي عىل سس دان محمـد وانـيفع 

وارزقنــا التوبــة مــن  بهتــا واكفنــا مهنــا وخسرهــا لنــا   واجعلنــا عنــدك مــن 

التـوابني احملبــوبني املتطهـرين   اللهــم اـل وســي عـىل ســس دان محمـد واقطــع 

ع ئ  الشس طا  من قلوبنا برزق ترضاا   وسكن ا ضطراب نفوسسنا بكنوز 

ا اب  العــ  العظــمي   واجع  مامــا   وأأل، ــسنا احــوس واقــوة ا  لنــا للمتقــني ا 

درعل احل،ني من ا  لقل أأمجعني   اللهم ال وسي عىل سـس دان محمـد 

ا عل ه   وقنـا  ل ه   وايعوس   ادلين ا  ا ا  وهب لنا ال قني اذلي ال كن ا 

ا نفوسسنا وا مايينا واجعلنا من املفلحني   اللهم اجعلنا وأأهلنا وأأوادان 

ا من عبادك ال،احلني   ومن حيفبل املفلحـني  ومن أأحاطت به  شفقة قلوبن



 276 

ـورين امل ست،رشـــين  املنجحـــني الفـــائيفين البـــارين النعمـــني الفـــرحني املرســ

ــل اي أأرمح  ــو  برمحت ــاهم وان  يفن ــوا عل ــن اخ ــني اذلي ــني ال من املطم ن

 الرامحني . 

حلاق وت مي عىل ماتقدم عند قوهل   ال، ة عىل النـيب اـىل هللا   ا 

اقطع ع ئ  الشـس طا  مـن قلوبنـا . نـورد هنـا ح يـة وت عل ه وسي : و 

ل س دان    ادلين الشس ا الكباك والقطب الشهاك عبد القـادر اجلـ  م   

ح أأ  قاس ريض هللا عنـه بعـد الكم طويـل : يكشـف يل  حاس جماهداته ا 

عــن ابطــين يرأأيتــه مناطــًا بع ئــ  كثــاكة يقلــت ماهــذا ؟ يقيــل يل هــذا 

ــل   يتوهــت   رادت ح ا  ــا وماواــلت ا  ــيب مهن ــتخلص قل ــا ســسنة ي  أأمره

ذا ييـه  مطلويب بعد   ل ت ا ح ابب التولك لأد ل منـه عـىل مطلـويب يـا 

ــذكل   ق ابب  ــىن ك ــذكل   ق ابب الغ ــه   ق ابب الشــكر ك زمحــة ليفت

ذا هو  اس يـد لت منـه ويـتا يل منـه  املشاهدة كذكل   ق ابب الفقر يا 

قـد مجـع الكم سـس دان  ـ  ادليـن الشـس ا يوجددل الكنـيف الأكرب . اهــ .  و 

 عبد القادر اجل  م سس دان اا مام عبد هللا احلداد حيأ يقوس : 

 عبدك يقاكك عىل الباب  ابايرب اي رب الأربــــ

 اســـــم ستدراك بعد ما مـ  أأهللا وقد بت الأسـباب

ومن هنا يقوس الشس ا شع ب ابن أأيب مـدين شـس ا الشـس ا الفقيـه  

ن ع  ابعلوي وكفأ به ريض هللا عنه حيـأ يقـوس   مـدح املقدم محمد ب

 الفقراء ا ح هللا   ق، دته اليت يقوس ياها : 

 ن ال  طني وال ادادل والأمراء  ماذلة العيش ا ا حصبة  الفـقراء    

 رباــــأأو ت مع الأذ  مين عهنم خـ  ــهتمـــــمىت أأران وأأىن يل برؤيـ    
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يفهد . قاس بعـ  العلـامء العـاريني اب  : لـيس ق نتلكم عىل مقام ال 

منا اليفاهد من اميلكه يشء . قاس سـلامي  ادلارام  اليفاهد من ا مي  يشء ا 

: أأنواع اليفهد لكها   لكمة واحدة وت ترك مالشغ  عـن هللا عـيف وجـل 

  وأأما ذم ادلن ا يليس هو ذم املاس واذم الل ل واهيهنـار واذم م هنـا وهـو 

ــل املــاس مج عــه مــن احل ــوااندل وااــادادل والأعــرا  والل ــل  الأر    ب

واهيهنار والشمس والقمر والنجوم واجلباس والشـجر والـرب والبحـر و.ـاكذكل 

من مج ع اخمللوقادل من نعمة هللا تعاح عىل عبـادا   بـل املـذموم مـن ذكل 

لكــام مالشــغ  عــن هللا تعــاح وعــن ما لقــت لأجــهل مــن عبــادة وترتيــب 

 . أأوقاهتا 

وايلها من يائدة   ذكـر احلبيـب القطـب ضـوء الأ.ـ س  )يائدة ( 

وقطب الأنفاس سـس دان معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس يهـو كـام قـاس ييـه 

 احلبيب امحد بن محمد احملضار : 

 ايقبةل الأكوا  ايطب القلوب من العلل

وأأما مداحئ احلبيب عـ  بـن ح ـن ييـه احتىصـ وا ت ستقىصـ    

ذا أأرددل اا ط  ع علاها يعل ل بكتاب القرطاس اسسامي مـن املنظـوم ييـه يا 

 واملنثور . ومن ادر ق، دة هل يقوس ياها : 

 وأأوح من توح ومن يوايل  عطا عطاسسنا غطا العطااي

واا نقلته من كتاب القرطاس مان،ه : قاس املؤلف عفأ هللا عنـه : 

نهتت ي،وس املقدمة اليت ت مخلـيس جنـد القرطـاس   مناقـب العطـاس  ا 

ممينة وميرسة وساقه وقلب ومقدمة   وبـني يـدي منـاجاهم وحبـهتم اـدقة 

 مقدمة    شعرًا 
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ذ   يكن دلي  ـــراء  و ناء قدمت بني يدي جنواي  ا 

 وقامت بر ا الأشـــ اء  ما أأقام ال، ة من عـبد هللا

عـي أأ  أأاكبـر ملـوك أأول ـاء هللا  ) يائدة (ق قاس ريض هللا عنه :   ا 

ال لوك يقابلو  لك من أأ ىن عىل مج ل  ناام جبـيفي دل اجلـوائيف مـن  أأهل

 عطااين . اهـ  

ومن هنـا يقـوس ابـن عـريب ريض هللا عنـه : ا   احلوـة  ) يائدة (

له ة حتب الثناء . ق نرجع ا ح عبارة القرطاس قاس مؤلفه ريض هللا عنـه  اا 

لكعـب ابـن زهـاك  : والعفو عن اجلناة عن جناام معد ن وخطاام كام وقـع

مع رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي حني أأنشـد ق،ـ دته ابنـت سـعاد بعـد 

بعـاد   حيـأ قـاس رسـوس هللا اـىل  مااع دا من العباد اذلين أأبعدن أأي ا 

هللا عل ه وسي : من لق  كعب ابن زهاك ولو معلقا بدأسستار الكعبة يل قتهل . 

ح أأ  بلغ ياها ا ح   قوهل : ق أأنشد الق، دة املذكورة ا 

 والعفو عند رسوس هللا مقبوس  أأنبئت أأ  رسوس هللا أأوعدم 

وهنا نورد مـاذكرا اـاحب كتـاب جـواهر الأدب عـن كعـب ابـن  

زهــاك   قــاس ريض هللا عنــه : هــو كعــب ابــن زهــاك ابــن أأيب ســلمأ أأحــد 

الفحوس اخملومني ومادح النـيب الأمـني   وملـا كهـر اا سـ م ذهـب أأخـوا 

 اىل هللا عل ه وسي يغضب كعب ا سـ مه   وهدـا تاك ا ح رسوس هللا

رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي وأأحصابـه   يتوعـدا النـيب اـىل هللا عل ـه 

ح النـيب اـىل هللا  ا أأ  جيـ  ا  وسي وأأهـدر دمـه   حفـذرا أأخـوا العاقبـة ا 

عل ه وسي اتئبا   يهام كعب يرتا  عىل القبائل أأ  جتـاكا يـي جيـرا أأحـد   

ت الأر    وهه جاء أأاببكـر  ريض هللا عنـه ابملدينـة وتوسـل يلام ضاق
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بــه ا ح الرســوس اــىل هللا عل ــه وســي   يدأقبــل بــه عل ــه وأ مــن   وأأنشــد 

ق، دته املشهورة ال ت ة   الع عل ه النيب بردته يبقيت   اهل بيتـه حـىت 

ابعوها ملعاويـة بعرشـين أألـف درن   ق ب عـت للمن،ـور العبـا ي بـدأربعني 

هـ  يانظر رمحل هللا ا ح ما ،ل من الكـرام عنـد  24  ومادل سسنة  أألفا

الثناء علاهم من اا حرتام . وكذكل بلغنا عن هللا تعاح أأ  أأكرث مال ـستحب 

 ادلعاء ابلثناء .

له ـة حتـب قلت )   ( وذلا تقدم من الكم ابن عريب ا   احلوـة اا 

كـام أأ  مكـة أأم القـرى  الثناء   وادلل ل القاطع لهذا أأ  الفاحتة ت أأم القرأ  

  قوس امحلد  رب العـاملني ن،ـفها دعـاء ون،ـفها  نـاء وت جبملهتـا أأيضـل 

 والقل ل دل ل . 

ق نرجع ا ح الكم احلبيـب عـ  بـن ح ـن العطـاس   القرطـاس  

حيأ يقوس : ومـن الكم سـس دان عيىسـ احل، ـ   مـدح سـس دان ومـواان 

ذا أأاتا احلبيب معر بن عبـد الـرمحن العطـاس قـاس : و  اك  ريض هللا عنـه ا 

اليفائر ال،ادق املرتحش يباسطه ويكرمه بكرامادل كاهرة وابطنـه ويقبـل مـا 

جـاء منــه   وذكل قل ـل   حــ  املشـاص مــاهل   واك  حـاهل ال ــكو  مــع 

الأقدار واذلبوس من ه بة امل  القهار . وقاس هو و.ـاكا مـن العـاريني : ا   

نـه ريض حاس سس دان معر غريب وقَلح من سار ع  ل ـه مـن أأاكبـر الأول ـاء يا 

هللا عنه مع كرب احلاس وعظم املقام يـؤ ر امخلـوس واذلبـوس واللطـف ال مـل 

أأيضا وي،ـدق عل ـه قـوس  ) قلت (وا ل  العظمي اذلي يعيف التخل  وثهل . 

 القائل حيأ يقوس شعرًا : 

 جتري من ا طرادل    أأموا   نة ــــ ركب احملب ا ح احملب سفي 
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 م دا ــــــــ  جنا لـــ ل مدله  عت ــالرس رسًا  أأقل   رسرس

 ة  اا دا ـــــــــبعلومه   جلـــ  فردًا ــــــاي ح سهنا جتري به متـ

 هنا قد علقت  ب  سل  املــــ  ةـــــيالقلب مش ة وييه زجاج

ــ متوقد ابلــنور من  زي   اق لك رسا ــت ق   رساجا ي  تونةـــــــ

ومن موضـع أ خـر مـن كتـاب القرطـاس   واـف هـذا  ( ) يائدة 

القطب سس دان معر بن عبدالرمحن العطاس نفعنا هللا به أ مني   قاس سس دان 

ع  بن ح ن العطاس ريض هللا عنه : واك  .اية   التواضع اميكـن أأ  

ــه   وهل   ذكل حــ ايدل  ــو مقام ــه وعل ــع اي ــ  بتواضــعه م ــدًا يتخل أأح

ح بنـاء الفاضـةل د ـل مشهورادل مهنا أأنه ملا بىن  بيته   حريضـة وانهتـيأ ا 

ة قاس للبـام  عند البام ياها وَمدح يدا ا ح ال رتة   يلام رأ ها بلغت قامة وَمدح

أأسقف   وقاس هل ا جعل بيت ا ـ ء قريبـا مـن البـاب لـاكاا ادلا لـو  أأ  

 هذا م،اك مايدألكو    وأأهنم هل حاملو    واك  ذكل قبل الباب . 

ا كــام قيــل : ا   اليفاهــد   ادلن ــا مــاهل لثــل اذلي وهــذ ) قلــت (

ينتف شعرها ول ود وهها لـ   يراهـا النـاس ييفتتنـوا  ـا   وأأ  الراغـب 

ياها اذلي لشس د البنيا  وييفخرا الأماكن وهيئي الفرش ماهل لثـل ماشـطة 

هياهـا   يـو هللا ق وهللا ق وهللا أأ   العروس اليت تيفيهنـا تريـد يتنـة النـاكر ا 

الوا   بيفهرهتا والراكن ا ح غرورها وامل،دق أأخبار تيفويرهـا ماـل مـن مال 

ــل  ــاب ما ــذلادل والث  ــن ال ــا م ــامئ   وأأ  ماياه ي،ــدق أأضــغا  أأحــ م الن

ذا قطعت أأوس اهيهنار ي  شل   م،اكها أ خر اهيهنار ا ح  خوادل الفواكه ا 

اذلهاب   أأومال من يَُعص عىل املاء أأوعىل الرايح   ومـن شـل   نف ـه 

ترب ون مو من أأبناء جن ه   بل ووا مو هل   نف ـه مـن ذهـاب يل ع 
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ذلادل يومه وأأم ه   ووا ذهب من شـسبابه وشـسباب أأب ـه وابنـه وعرسـه   

وع ــوب ادلن ــا واحضــة وعــىل ال اء .اديــة وراحئــة   وعــىل مج ــع الأشــس اء 

 ياحضة   وجتاراهتا وأأماراهتا اكلأيياء الغادية والراحئة   ولكن ملـا .لبـت عـىل

 اروهتـا وماروهتـا    القلوب  بهتا   و.البت عىل العقوس زهرهتا   وحسرهتم

 دل مهنا الع و   وغفر اذلنوب . قاس الشاعر : ر اتراهثا تو 

ذا كنت راضـــ   ول ت برااي ع ب ذا الـود لكه     اوا بع  ما ييه ا 

 ولكن عني ال خط تبدئ امل ـاواي  وعني الرضا عن لك ع ب لك ةل  

دعاء بعضهم يقوس ييه : اللهم اجعل سيئد يت سيئد دل من حتـب  ومن 

 واجتعل ح سنايت ح سنادل من تبغ  . 

ومن موضع أ خر   مناقب سـس دان معـر بـن عبـدالرمحن  ) يائدة ( 

بنــه ســس دان احلبيــب  ريض هللا عنــه وعلــو مرت،تــه   وذكل   ذكــر تربيتــه ا 

ًا  نه نشدأ نشوح مبـاراك وتـرىب ترب ـة ح ني الغضنفر قاس ريض هللا عنه : ق ا 

العناية الأزل ة ابلرعاية الأبدية   حتت نظر وادلا القطب الرابم املريب معـر 

ل ه ويثين عل ـه الثنـاء احل ـن   واك  سـس دي  الأزهر   واك   به ولشاك ا 

احلبيــب ح ــني اخيــالف وادلا   يشء  بــه   واك  هل مــع وادلا ســس دان 

ة التواضــع واا خنفــا  ومعريــة القــدر معــر نفــع هللا  ــام .ايــة الأدب وهنايــ

وذكل مع اغر سسنه   حىت بلغنا عنه أأنـه قـاس للشـس ا عـ  بـن عبـد هللا 

ابراس حني رأأى وادلا معر ايلكمه وا يدأمرا وايهنـاا   يشء مـن الأمـور 

  لأ  حاس سس دان معر ال كو  حتت سلطا  الربوب ة بعد مـار  املراتـب 

ن احلرمــا  لأم أأرى ســس دان الــوادل ا العل ــة : ايشــس ا عــ  ا م أأ ــاا مــ

يدأمران وا يهناان يروا يكو  ذكل من قبل اا عرا  عنا ياسدأهل ايشس ا ع  
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عن س،ب ذكل ي دأهل الشس ا ع  وأأ ربا وقاا ابنه   يقاس هل سس دان معـر 

: ايعــ  صــن لــيس لنــا مــع هللا وجــود واالكم وهــو أأبرصــ  ــم وأأعــرا 

 قالوا اا ع نفعنا هللا  م أ مني  و،احلهم وأألطف وأأرأأا أأوكام

سسهت س ملا سس دأيت   الورقة الثان ـة يـدأقوس : قـاس هللا   وهذا براعة ا 

ا ل عبدو  إ ما أأريد مـهنم مـن رزق ومـا تعاح  } وما لقت اجلن واا نس ا 

 -56] ال ايدل  أأريد أأ  يطعمـو  إ ا   هللا هـو الـرزاق ذو القـوة املتـني {

} أأعـوذ ا توط ـة ملـا صـن ب،ـددا وت هـذا : اذلارايدل   ق نقدم هنـ 58

اب  ال ــم ع مــن الشــس طا  الــرجمي إ ب ــم هللا الــرمحن الــرحمي إ ا   هللا 

 وم ئكته ي،لو  عىل النيب اي أأهيا اذلين أ منوا الوا عل ه وسلموا ت ـلامي {

الأحيفاب   ق يقوس : اللهم ال عل ه . ) مائة مـرة ( امحلـد    56] ال ية 

ايك ن ستعني عىل أأمور ادلن ـا وادليـن رب العاملني ايك نعبد وا   ) مائة مرة ( ا 

هـدان الرصـاط امل ـستقمي  ) مائـة مـرة ( رصاط اذليـن أأنعمـت  . ق يقوس : ا 

علاهم من النبيني وال،ديقني والشـهداء وال،ـاحلني وح ـن أأول ـل رييقـا   

 ذكل الفضل من هللا وهللا ذو الفضل العظمي . 

   وال، ة وال  م عىل سـس د املرسـلني   ب م هللا الرمحن الرحمي 

مـام املتقـني   وحب ـب رب العـاملني   سـس دان محمـد وأ هل  و امت النبيـني   وا 

وحصبه أأمجعني   وعل نا معهم وياهم برمحتل اي أأرمح الرامحني   أ مني . وبعد 

يهــذا يوائــد أأوردانهــا ياهــا مــواع  رسيــة قلب ــة معنويــة لأرابب القلــوب 

ال خمية من الشهوادل النف ـان ة وت هـذا : قـاس سـس دان ال لمية م لوا 

 احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد ريض هللا عنه ونفعنا به : 

 لقان وما للعمر ا   يادل من رد  مفا حيليت والعمر وحح و  أأنـل    
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ح أأ  قاس ريض هللا عنه :   ا 

م مقمي   مواطن غـــربة      حديعىل كرثة الأاا   جانب و   وا 

 وحيد يريد   طريق  و  ق،دي  قريب بع د اكئن غـــاك اكئن    

و  احلــديأ عــن ال،ــادق امل،ــدوق رســوس هللا اــىل هللا عل ــه  

منا ينظر ا ح قلـوبمك ون ـاتمك (  وسي ) ا   هللا اينظر ا ح اورمك وأأعاملمك وا 

يهــذا احلــديأ هــو معــدة   ســائر الأعــامس الظــاهرة والباطنــة  ) قلــت (. 

( ومن حتىل  ذا احلديأ يل عمل بقـوهل تعـاح قلت واحل س ة واملعنوية . ) 

هنـا مـن تقـوى القلـوب  احلـج   .  32{ ] ال يـة } ومن يعظم شعائر هللا يا 

وك ف ا وقد ورد عنه اىل هللا عل ه وسي يقوس ) التقوى ههنا ( وأأشـار 

وهيني ما  ت أ جيب عىل العبد أأ  يعظم ماعظمه هللا ) قلت (ا ح قلبه . 

هانة ادلن ا ادلن ة بدأرسها   لأ  ادلن ا ملعونة ملعو   أأهانه هللا تعاح   ومنه ا 

ل  ذكر هللا أأوعا  أأو متعي . واا أأوردا سس دان ومـواان احلبيـب عـ   ماياها ا 

 بن ح ن العطاس   شدأ  ادلن ا وما  ،ل مهنا قاس ريض هللا عنه : 

ا مات أأا عدم  دن ا الندم ن قد لعبت عىل انس مج  تغر الأغرار وا 

 وقاس سس دان احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد ريض هللا عنه : 

ــ وذا دنــ ا دن    ــ حــوادهثا ك   يـةـــــــ  ثاكةـــــ

 ـاكةــــــومد هتا ق،ـ  ـاكةـــــــوعيشسهتا حقـ  

 سوى أأمعأ الب،اكة  اهاــــــوا رص علــ  

 ــقل اك  أأيكرـــــيع  عدط  العقل لو اك   

 يفكر   يناها إ و  كرثة عناها إ و  قةل غناها

 ملن مهنا حتــذر  يطوىب ق طـوىب  
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 ن مشـــرــالرمح  وطلقها و  طاعة  

 وقاس احلكمي الرتمذي   شدأ  ادلن ا وتقلباهتا بدأهلها شعرًا : 

 ي  بد يوما هل ذاتة  من اكنت ادلن ا هل برة 

يكفــ  هــذا الأواــاا وذكل ملــن اك  هل قلــب أأوأألقــأ ي  ) قلــت (

واباةل ياملدار   مج ع هذا الأشس اء لكها    ) قلت (ال مع وهو شه د . 

ا ح القلب وتطهاكا مـن الأجنـاس املعنويـة   وت معرويـة عنـد أأراب ـا 

أأي الأعامس اليت  } و  ابل يطهر {و  الكتب م طورة . ومنه قوهل تعاح 

ن الأ  ق احملمودة بـدأ  تطهـر    أأي مـن تـ  الأدانس ولك تتحىل  ا م

ماي،در من القلب الطاهر . قاس رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي ) ا     

ذا ي ـددل ي ـد سـائر  ذا اـلحت اـلا سـائر اجل ـد وا  اجل د مضغة ا 

ــلطا   ـــيفا ال  ــب ون ــو أأي القل ــديأ . وه ــب ( احل ــد أأا وت القل اجل 

ي،در من القلب يا   هـو اـاد حتركـت الأعضـاء والأعضاء اكلرع ة يلكام 

ب، ح   وا   ي د يلكام حتركت به الأعضاء ي اد   يانظر   نف ل أأي 

احلالتني فتار لنف ل وكن وا قـا اب  واريـ  ماسـواا   يـا   لك ماسـواا 

{ ] ال يـة  لك مـن علاهـا يـا  يا  ولك يا  هاكل مضمحل . قـاس تعـاح }

ل ه ترجعو   }الرمحن   وقاس تعاح  26 ا وهه هل احلمك وا  لك يشء هاكل ا 

الق،ـص   قـاس سـس دان الفقيـه املقـدم ريض هللا عنـه : مـن  88] ال ية  {

 تعل  ابلبا  بق  ومن تعل  ابلفام يين . 

ق نورد هنا من الكم الشس ا عبد العيفييف ادلابغ مـن كتـاب اا بريـيف 

بل وأأق م اب  وأأكـد  قاس جامعه امحد بن املبارك : أأنه قاس ريض هللا عنه

ذا شـد   هللا سـسبحانه وتعـاح شـدا ل بـا  وكرر   ق مه مرارا ا  العبد ا 
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نه اميودل املوتة اليت يعريها الناس . ومن موضع أ خر يقـوس  كاهرا وابطنا يا 

ذا أأحو ربه   قلبه وعـي أأنـه تعـاح هـو اذلي يفعـل مالشـاء  : ا   العبد ا 

ل هل   ملكـه جـل وعـ    وأأنـه لط ـف و مك مايريد امدبر .اكا وااي

بعبادا يعطاهم أأكرث اا ي نونه ويـرمحهم يـوق مـايظنو    يعنـد ذكل يـر  

ل ـه ابللك ـة    العبد بربه وك     ويتخذا   مج ع أأمورا دل     وينحـاش ا 

ل ـه ابلطويـة  ويضـع مقال ـدا ومج ـع أأزمتـه   يديـه   وايعـوس    وينقطع ا 

ا عل ـ ه   يعنـد ذكل لشـاهد مـااعني رأأدل وا أأذ  مسعـت مج ع الأمـور ا 

واخطر عىل قلب برشـ مـن ا ـاكادل الـيت يفعلهـا سـس دا ومالكـه   يهـذا 

 شدأ  من قلبه معمور اب  عيف وجل . 

ق نورد هنا ذكر احلبيب معر بن عبد الرمحن وذكر ُعظم حاهل عنـد  

 هللا ربه  ملناسسبة ذكل ملا صن ب،ددا . قاس سس دان عـ  بـن ح ـن ريض

عنه : أأنه اك  ريض هللا عنه ديدنـه ال ـكو  حتـت سـلطا  الربوب ـة بعـد 

مار  املراتـب العل ـة   يقـد سـدأهل الشـس ا عـ  ابراس   معـر  سـؤاس 

وذكل   تربيتــه للع ــاس   يقــاس ســس دان ومــواان معــر : ايعــ    أأي عــ  

هم ابراس   ليس لنا مع هللا وجود واالكم وهو أأبرص  ـم وأأعـرا و،ـاحل 

 وأألطف وأأرأأا . اهـ  يريض هللا تعاح عهنم ونفعنا ابا ع دن ا وأأخرى . 

وذكل عىل سس اق ماورد   احلديأ ال اب  قـوهل اـىل  ) قلت ( 

منا ينظـر ا ح قلـوبمك  هللا عل ه وسي ) ا   هللا اينظر ا ح اورمك وأأعاملمك وا 

ــه : ين ــدابغ  ريض هللا عن ــاس امل ــام . ق ــر ع ــذا نظ ــاتمك ( وه ــرا ا ح ون  ظ

ط عــه علاهــا اخيــص موجــود دو  موجــود بــل يعــم مج ــع  املوجــودادل وا 

منـا ت ابعتبـار مـا  القلـب  ذ اففأ عل ه الأعـامس الظـاهرة وا  املوجودادل ا 
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كــام قــاس رســوس هللا اــىل هللا عل ــه وســي ) ا   هللا اينظــر ا ح اــورمك 

ح قلــوبمك ون ــاتمك ( هــذا احلــديأ ييــه ا   منــا ينظــر ا  عتنــاء تــاس وأأعاملــمك وا 

ــه  ــه   وجتنيب ــ  مقااــدا وعيفوم ــه   وحتقي ــ  علوم ــب واــفاته بتحقي القل

نـه ملـا اك   وتطهاكا عن لك واف مـذموم   بـلك  لـ  ونعـت محمـود   يا 

القلب نظر احل  حف  عىل العا  بقدر ا ط عـه تعـاح عـىل قلبـه أأ  يفـتش 

ب ـ،به عن افاء قلبه وأأحواهل ا م   أأ  يكو  ييه  ل  مذموم ميقته هللا 

ا ح القلب هو امل،حا لأعامس الرشيعة   واي،ـا    وييه ا   اا عتناء اب 

ا من املؤمن العا    واخمللص يامي يعمـل هل مثـر ابـلك العمـل  معل اع  ا 

ا وراقبــة هللا تعــاح ابا ح ــا    حيــأ لك معــل قلــيب م،ــحا للعمــل  ا 

 يلعـل الظاهر   ومعل القلب يغ ب عنا يـ  نقطـع ذلي معـل اـاد خبـاك

هللا تعاح يعي من   قلبـه واـفًا مـذموما اي،ـا ذكل العمـل معـه   وا 

اذلي معل مع، ة ابلرش يلعـل هللا تعـاح يعـي مـن   قلبـه واـفًا محمـودا 

سسترت هل ب ،به   والأعامس أأمارادل كن ة اقطع ة ويرتتـب عـىل ذكل عـدم  ا 

سـستح قار م ـي رأأينـا الغلو   تعظمي من رأأينا عل ه أأعامس اـاحلة   وعـدم ا 

منه أأعامس سيئة بل  تقر ت  ال يئة اتـ  اذلادل امل ـيئة   يتـدبر هـذا 

شس ل عىل يوائـد كثـاكة ومعـام  نهتيأ الغم بطوهل وقد ا  نه نظر دقي  . ا  يا 

كباكة يايهم قوهل : اي،ا معل اع  مذموما   أأي ي ينفعه معـهل الظـاهر 

اك حقيقـة   ويؤيـد ذكل مـا  ال،وري مع ذم ابطن قلبه بغاكا املضـاد للخـ

حـديأ معــاذ الطويــل اذلي أأوردا الغــيفايل   بدايــة الهدايــة وييــه بعــد أأ  

لشهدوا احلفظة وجحاب ال موادل ال ـسبع هل اب ـاك يقـوس هللا تعـاح ) أأنـمت 

نه   يردم  ذا العمل  احلفظة عىل معل عبدي وأأان الرقيب عىل ما  قلبه ا 
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منا أأراد به .اكي  ( احلديأ يتدأمهل بطوهل تعـي ك ـف يفـىن هـذا العبـد    وا 

تــ  الأعــامس ال،ــاحلة وشــهدوا هل امل ئكــة واحلفظــة ابل،ــ ح   وك ــف 

يتضا حيأ   يرد بذكل وهه الكرط حىت ا   امل ئكـة تلعنـه بلعنـة هللا  ا 

ذا علمــت ذكل وحققــت ماحققنــاا    عل ــه و  تنفعــه الشــهادة الظــاهرة . وا 

ك وتق،ـدا بعبادتـل ارايء وامسعـة وتكـو  يعل ل أأ  تعرا ح  معبـود

ذا نشس طا عاشقا ذو مهة يقد ذم هللا تعاح املنـايقني   قـاس هللا تعـاح  } وا 

ا قلـ   { ]  قاموا ا ح ال، ة قاموا ك اح يراءو  الناس وايـذكرو  هللا ا 

ا ون  الن اء   } 142ال ية  ا ون ك ـاح واينفقـو  ا  وايدأتو  ال، ة ا 

نهتيأ ما أأردان نقهل من العلـوم النايعـة واب   54{ ] ال ية  اكرهو  التوبة   ا 

التويي  . واىل هللا عىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي وامحلـد   

 رب العاملني . 

يـتا لنـا   القـرأ     ب م هللا الرمحن الـرحمي   اللهـم اييتـاح ايعلـمي ا 

حلقـاك املتعـرث   حبـاس اذلنـب العظمي . واا يتا هللا به عىل عبـدا الفقـاك ا

والتق،اك معر بـن امحـد ذي البـاع الق،ـاك   وذكل مـن الكم رب العـاملني 

اللط ف ا بـاك هـو   لكمـة   القـرأ   العظـمي   ومج ـع مـاورد   القـرأ   

ح أ خرا من التوحيد والأح م والق،ص   وكـذا مـايلح   العظمي من أأوهل ا 

}  ه وأ هل وسي   ودل هل قـوهل تعـاح من أأحاديأ الرسوس محمد اىل هللا عل 

احلرشـ   . وكـذا  7] ال يـة  وماأ اتمك الرسوس اـذوا وماهنـامك عنـه يـانهتوا {

مـاورد عــن ورا  أأرسارا مــن العلــوم مـن ال،ــحابة والعلــامء العــاريني اب  

وادلالني عل ه   ويكو  حين ذ دا ل   دائـرة اا سـ م واا ميـا  وـا يتلقـاا 

ت لمي   وا ح الن ـادل   العـادادل والعبـادادل   واللكمـة مهنم ابلرضا وال 
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ق   .  37] ال يـة  } ا     ذكل ذلكرى ملن اك  هل قلـب {ت قوهل تعاح 

يهــذا خطــاب لأرابب القلــوب ال ــلمية م ــلوا ال ــخمية مــن الشــهوادل 

نـه دا ـل   قـوهل  ) قلت (النف ان ة .  مفن اك   ار  عن هـذا ادلائـرة يا 

هنم اكتعاح }  الفرقـا    ومـن هنـا  44{ ] ال ية  لأنعام بل ن أأضل س،ي ا 

يقوس ال،ادق امل،دوق رسوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي ) ا     اجل ـد 

ذا ي ددل ي د سـائر اجل ـد أأا  ذا الحت الا سائر اجل د وا  ملضغة ا 

ولأ  القلب ونـيفا ال ـلطا  والأعضـاء  ) قلت (وت القلب ( احلديأ . 

ذا ح،ـل منــه اكلرع ـة مفـىت حتـ رك ب،ـ ح حتركــت الأعضـاء ب،ـ ح   وا 

ي اد حتركت الأعضاء بف اد . و  احلديأ ال خر عىل هـذا املعـىن وعـىل 

منا ينظر ا ح قلوبمك  ن   هذا املبىن ) ا   هللا اينظر ا ح اورمك وأأعاملمك وا 

ولهذا جيـب عـىل لك مـؤمن تطهـاك قلبـه مـن الأجنـاس  ) قلت (ون اتمك ( 

ذا أأرددل اا طـ ع عـىل  املعنوية وت مذكورة   و  الكتب م طورة   يـا 

ذكل يعل ل ابلكتب املتضمنة عـىل ت،ـفية الفـؤاد . ومـن هنـا يقـوس الـوادل 

رمحه هللا رمحة الأبرار وأأسكنه   تبوحة جنـة جتـري مـن حتهتـا الأهنـار   

قرأأ   الكتب اليت تقوس كل تـب واتبـايل وـن  ومن جواهر حكه يقوس : ا 

نهتيأ الكمه . وامحلد   رب العاملني   وامحلد  عىل عبادا عل ل يع  تب . ا 

اذليــن ااــطفأ وأ خــر دعــواان أأ  امحلــد   رب العــاملني   وامحلــد   أأوهل 

وأ خرا واىل هللا عىل سس دان محمد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي وامحلـد   رب 

  اذلي العاملني   محـدا يـوا  نعمـه ويـ ئف ميفيـدا للم ـليدين   وامحلـد 

ــد رب  ــادل   وامل ــنجا الطلب ــرباكدل   وت ـــيفس ال ــاحلادل وتتن ــمت ال، ــه ت بنعمت

واحلاجادل   ادلينيادل وادلن وايدل   احل ـس ادل واملعنـوايدل   اللهـم اجعلنـا 
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عىل نعمه من الشاكرين   وهل من اذلاكرين   وامحلد   رب العاملني   أ مـني 

 اللهم أ مني . 

ا      الفوائـد عـىل قـوهل تعـاح } ق ندأيت بفائدة وب ا  ياميتقدم مـن 

مـن  ) يائـدة (ق   . يـدأقوس :  37{ ] ال يـة ذكل ذلكرى ملن اك  هل قلب 

} ا   الأبـرار لفـ  أأراد راحة ادلن ا وال خرة وجيتنب من عذا ام لقـوهل تعـاح 

نفطــار   ا   الأبــرار  14 -13] ال ايدل  نعــمي إ وا   الفدــار لفــ  حجــمي { اا 

ــا لأ  ــور   والنــور وجــود   لفــ  نعــمي   ادلن  هنــم عــىل هــدى   والهــدى ن

لأهنـم   ضـ س   والضـ س } وا   الفدار لف  حجـمي { والوجود هو هللا . 

حياء هللا   والأولـو  ت ـاة هللا تعـاح  كلمة   والظلامدل عدم   ييح و  اب 

حياء هللا لن حياته ت ـاة هللا   يـا   وجـودن    وليس من اكنت حياته اب 

من معل  ُمهبم   وا   اكنوا   الظاهر   نعمة .  قاس تعـاح }عدم   كَحٍب 

النحل  97] ال ية ااحلا من ذكر أأو أأنو وهو مؤمن يلنح ينه حياة ط بة { 

} ولنذيقهنم من العـذاب الأدىن دو  العـذاب الأكـرب لعلهـم وقاس تعاح .   

ال ـددة   وروي عـن نـيب هللا مـوىس عـىل نبينـا  21] ال يـة  يرجعو  {

عل ه ال  م أأنه قاس : ايرب    لقت  لقا ق أأد لـهتم النـار ؟ يقـاس هللا و 

ا احلـب  ذا جاء وقت ح،ادا أأح،ـدا ق يُنقـح زرع زرعا ق ا  تعاح ملوىس : ا 

الط ب وأ  ذا واترك ماخر  اا انفع ييه   يقاس قد يعلت ايرب وأأ ـذدل 

نـار اـا الط ب وتركت ماانفع ييه   ياس تعـاح وهـو كـذكل يـا م أأد ـل ال 

} ا   ن اكلأنعام بـل و هذا ييه ملا من قوهل تعاح  ) قلت (انفع ييه . اهـ 

الفرقــا    . ) قلــت ( ومــا أأح ــن ماقيــل  44] ال يــة  ن أأضــل ســ،ي  {

 شعرًا   هذا املعىن : 
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   اورة الرجل ال م ع املبرص  ميةـــ أأبين ا   من الرجاس بـه   

ذا أأ   يطن بلك م، بة   مـاهل    نه    يبــرصـــــــ ايب بدي وا 

خفـاء  ) قلت (  ولهذا يـاعترب مـارمق تغـمن   ومـن الراحـة   ادلن ـا ا 

الن، حة اسسامي لهؤاء الفرقة الضاا اذلين انفع ياهم   وجيـب عـىل العاقـل 

أأ  يليفم ذكر هللا واا سستيناس به يا   الناس بدأس   وابد أأ  يكو  للعاقل 

قدر عقـهل ووسـع املعريـة دليـه   يروـا حتد ـه يراسة يمين خياطبه الك عىل 

ب ء وتظن أأ  هل معرية وعق  يدرك  ام أأرسار املعام  يتحد ه وـا لـيس 

هو أأههل   يا   املرء عدو ماههل يي،اك عنـدا احللـو مـر   واهي ـرة مجـرة   

واجلوهرة بعرة   وذكل اسسامي العشاكة يكن عىل أأشد احلذر مهنم ابلتحد  

ــ   ــا ا يل  ــد و ــل لك واح ــة وأأ  تعام ــد أأ  يكــو  كل مزيان  ــذكل اب   ك

ت ب منـيفلتل عندا وتيفنه وزيانه وتكيل هل وكياهل . واحلذر مـن الغلـو   

احملبة والغلو   البغ  والعداوة   يا   اا ن ا  هل حاادل وحتوادل بتقلب 

ل ـه رأأى لـب العدـاب  عترب   .اكا وماااروا ا  الأزما  والأوقادل   ومن ا 

ومن هنا يقوس سس دان ع  ابن أأيب طالب كرم هللا وهه : أأحبب حب بل . 

هوان ما عىس أأ  يكو  بغ ضل يوما   وابغ  عدوك هـوان مـا عىسـ أأ  

ح العباد بعني الب،اكة اسـسامي مـن جتال ـهم  يكو  حب بل يوما . ق تنظر ا 

يتنظر ا ح قلبه يض  عن حراكته   يا   وجددل   قلبه نور مفا ادر منه 

ور ورمحة وبركة ونفع دلينل ودن اك   وا   رأأيت   قلبه كلمة مفـا اـدر ن

نل ترى ماخير  منه اكدل ا  وذكل مـن كلمـة قلبـه  منه من قوس ومعل يا 

ذا أأورددل عل ه ح يـة مل حـة عـن ال ـلف ال،ـاد وجدتـه  وق اوته   وا 

ضاق ادرا واار حرجـا ع ـاكا كأمنـا ي،ـعد   ال ـامء   يكـن اـاحب 
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املادة يا هنا طريقة معبدة   ومن اهل ن،يب   ذكل يهو    يراسة   هذا

 معأ وخيبط خبط عشوى . 

واا ح،ل من الوقائع   عرص يوم اا  نني و   ة جامد الثام جـاء  

يلح رجل وهو من أأقرب الأقرابء حف،ل منه نظرة عني مـع انـه متـواري وـا  ا 

  يشء  ـاص  شاهد بع نه   حف،ل من كامء قلبه أأنه ر  ب هم يـدأ ردل

  طبا يشء ويادل عل نا   ييا   العجب من ت  القلوب الظامنة . وقد 

بلغين عن بعضهم أأ ربم بقوهل : أأ  لك ذرة لهـا مُحَـه   يعـين لك أ ديم وهل 

ا مــن بــورك (  ح ـد . ودل ــل ذكل قــوهل عل ـه ال ــ م ) لكــمك ع ـانو  ا 

 احلديأ . 

د   وال،ـ ة وال ـ م ب م هللا الـرمحن الـرحمي   ب ـم هللا وامحلـ 

عىل رسوس هللا محمـد ابـن عبـد هللا اـىل هللا عل ـه وعـىل أ هل أأهـل هللا   

وأأحصابه واتبعاهم ا ح يوم لقاا . وبعد يهذا يائدة   معريـة مراتـب الأول ـاء 

الكبار أأرابب املراتب العل ة ون شسىت   مشار م . وملـا اك  لـ ةل امخلـيس 

هـ  دن عـ ح  ـاطر وضـاقت  1372ر سسنة ولعهل أأربع وعرشين شهر ضف

ع ح الأر  وا رحبت   يدأهلمين هللا   وقت ال حر مـااح بـه اـدري 

  ولرس به أأمري   من الفتوح واملنوح والرسـوخ بثقـيت اب  مـع ماعيفمـت 

عل ه من اليفهد   ادلن ا عىل س،يل امل كنة والتفقـر احملـ  ا ح هللا تعـاح 

الشس ا    ادليـن عبـد القـادر اجلـ  م حيـأ   ومن هنا نورد ما اوردا 

ح أأ   يقــوس ريض هللا عنــه   وذكل بعــد الكم طويــل   ذكــر جماهداتــه ا 

قاس : يكشف يل عن ابطين يرأأيته مناطا بع ئ  كثاكة   يقلت ماهـذا ؟ 

رادتل   يتوهت   أأمرها سسنة ينخلص قلـيب وماواـلت ا ح  يقيل هذا ا 
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ذا عنـدا مطلويب بعد   ل ت ا ح ابب الت ولك لأد ل منه عىل مطلويب يـا 

زمحة ليفته   ق ابب الشـكر كـذكل   ق ابب املشـاهدة كـذكل   ق ابب 

ذا هــو  ــاٍس يــد لت منــه ويــتا يل منــه  الغــىن كــذكل   ق ابب الفقــر يــا 

ق أأضـفت ا ح تـ  العبـارادل مـن .ايـة  ) قلت (يوجددل الكنـيف الأكرب . 

شاد   احلبيب عبد هللا بن علـوي التفقر احمل  ا ح ماادر عن قطب اا ر 

احلداد حيـأ يقـوس ريض هللا عنـه ونفعنـا بـه وأأيـ  عل نـا مـن يائضـادل 

 يهومه أ مني اللهم أ مني : 

ل ل وهت  ال مـ  اســــــايرب اي عــا  احل   اســـــا 

قب   اســــــاحلوكن لنا واالا   اســــيامنن علــ نا ابا 

 قاكك عىل البابعبدك ي  ابايرب  ايرب الأربــــ 

 اســــــم ستدراك  بعـد مام  أأهللا وقـد بت الأسسباب 

ح أأ  قاس ريض هللا عنه :   ا 

 ـليبــــــعىل مداواة قـ  قـــد اسستعنتل ريب      

ح الغم ينجـاس  وحل  عــقدة كريب        يانظر ا 

ح أأ  قاس ريض هللا عنه :   ا 

 مــنه ترتىعىل نعم   د   شـــكراـــيامحل       

 وابلغدااي وال اــاس  صمدا رسا وجــهرا       

ــت ( ــت  ) قل ــد ب ــه : وق ــوهل ريض هللا عن ــد ق ــا عن والشــاهد هن

الأسسباب . ييا  العجب من مواهب احلـ  جـل وعـ    أأول ائـه العظـام 

م،اب ا الظ م اب ،واـ ادل لـيس ابلثـام   وتـ  ورا ـة عـن متبـوعهم 

قوهل ) أأوتيت جوامع اللكـم وأأخترصـ يل الـغم  اىل هللا عل ه وسي عند
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خت،ارا ( .  ومنه ماذكرا اـاحب كتـاب امل ـاكل ال ـوية وهـو  ) قلت (ا 

ذا أأرددل أأ   سس دان عبـد هللا بـن ح ـني بلفقيـه   قـاس ريض هللا عنـه : ا 

تعرا املهم من أأمرك من العلوم والفهوم والأعـامس يـانظر بدأنـل  ـودل . ا ح 

وهــذا ) قلــت ( مــل حين ــذ بدأح ــن أأعــامكل . أ خــر الكمــه . أأي بــدأ  تع

الطريقة اليت أأوردانها يامي تقدم هـو عـني مـاوقع ل ـس دان مـوىس عـىل نبينـا 

وعل ه ال، ة وال ـ م ملـا أأسـستدأذ  ربـه   ادلخـوس ا ح احلوـة القدسـس ة 

واجمللس القريب   مقعد ادق عند مل ل مقتدر   قاس هل احل  جل وع  

ك نف ـل ق أأد ـل . أأوكـام قـاس . لأم حويـت :  ل نف ل . أأوقاس : أأتر 

رادته النف ان ة . ومنه قويل   بع  ماورد ع ح : ا    مضمونه . أأي يرتك ا 

نـه مـن لرشـك اب  نظرك يامي ي،لحل هو اك   وقد قاس هللا تعـاح }  ا 

املائدة   . أأي جنة ادلن ـا املعدـةل    72{ ] ال ية  يقد حرم عل ه هللا اجلنة

خرة املوعود  ا لعبـادا ال،ـاحلني   يقـد ورد   حـديأ عـن وكذا جنة ال  

ا الط بـو  ( .  رسوس هللا اىل هللا عل ه وسـي ) اجلنـة ط بـة ايـد لها ا 

نهتيأ نقل ما أأردانا واب  التويي    واىل هللا عىل سس دان محمد وعـىل أ هل  ا 

 وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني . 

ل س دان ع  بن ح ن العطاس    و  كتاب القرطاس ) يائدة ( 

سـس اق يضـائل سـس دان امحــد بـن هـامش قــاس ريض هللا عنـه : قـاس بعــ  

ذا جاء دلينا ينـيفس  الثقادل   بع  التعل قادل : وأأ ربم بعضهم قاس : اك  ا 

ا قل     ق يقوم ويدأمرم أأ  أأيعل هل قهوة  عندان   واك  اينام من الل ل ا 

ذا انم يتقلب   واك  لكام اىل مجةل من الر  كعادل اب مهنا بعضا   واك  ا 

  الفراش من نومه ويذكر هللا تعاح   هذا دأأبه . قاس امل،ـنف ريض هللا 
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عنه : ا   بع  املنورين رأأى النيب اىل هللا عل ه وسي   املنـام يقـاس هل 

 ايرسوس هللا من أأيضل أأهل اليفما  ؟ يقاس : امحد بن هامش . 

  وامحلد   رب العاملني   وامحلد   اذلي  ب م هللا الرمحن الرحمي 

هداان لهذا وماكنـا هيهنتـدي لـوا أأ  هـداان هللا . وبعـد . ملـا اك  حسـر لـ ةل 

هــ ورد عـ ح وارد وذكل مـن  1372ال ،ت ولعهل مثان ة جامد الثام سسنة 

 جواهر الفوائد من الأذاكر النايعة الرسية القلب ة وت هذا : 

العلمي من الشـس طا  الـرجمي   ب ـم هللا الـرمحن  أأعوذ اب  ال م ع 

الرحمي   ا   هللا وم ئكته ي،لو  عىل النيب اي أأهيا اذلين أ منوا الوا عل ـه 

وسـلموا ت ــلامي   ق يقــوس : اللهــم اـل عل ــه ) مائــة مــرة ( امحلــد   رب 

ايك ن ستعني عىل أأمور ادلن ا وادليـن   ق  ايك نعبد وا  العاملني ) مائة مرة ( ا 

هدان الرصاط امل ستقمي ) مائـة مـرة ( ق يـ م بقـوهل : رصاط اذليـن ي قوس : ا 

أأنعمت علاهم من النبيني وال،ـديقني والشـهداء وال،ـاحلني وح ـن أأول ـل 

 رييقا   ذكل الفضل من هللا وهللا ذو الفضل العظمي . 

والوارد هو اا أأهلمين هللا  ذا ادلعوادل يدأقوس : من الراحة العظمية  

نعمة العممية   ادلن ا قبل ال خـرة أأ   ـر سـاعة عـىل العبـد املـؤمن ساعة ال 

وهو يذكر هللا مع حضور القلب   وأأما اذلكر ب  حضور يهـو اش بـ ش 

 . ومن هنا يقوس سس دان أأيب بكر بن عبد هللا الع دروس شعرًا : 

 قلب من اذلوق من حب اا هل     ـرهتاـــوأأيقر الناس   ادلن ا وض   

 قلب من الشوق من حب اا هل م   عك ه أأ  أأغىن الناس قاطبـةو    

وما أأح ن ماقيل   هذا املعىن وروااك  النيب اىل هللا  ) قلت ( 

 عل ه وسي كثاكًا ماي ثل به وهو هذا البيت : 
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 ولك نعمي ا ـــــاا زائل  أأا لك يشء ما    هللا ابطل   

ة ماروي عن نيب هللا سلامي  عىل ومن التن،يه  ذا احل ي ) قلت ( 

بليس يقاس هل : ماذا ت،نع ا   أأدركت أأمة محمـد  نبينا وعل ه ال  م أأنه ا  ا 

؟ قاس الشس طا  اللعني : أأزين هلم ادلن ـا حـىت يؤ روهـا   أأوقـاس يفضـلوهنا 

هل ا ا هللا محمــد رســوس هللا ( .  وهــذا  ) قلــت (عــىل لكمــة التوحيــد ) ل  ا 

كل ملـن هل ب،ـاكة منـاكة . ومـن هنـا يقـوس اـاحب مشاهد ع ا  ب ـا  وذ

احلمك العطائ ة : ا جهتادك يامي مضن كل وتق،اكك يامي طلبه منل دل ل عـىل 

نطامس الب،اكة منل . قاس الشارح : املضـمو  للعبـد هـو رزقـه . ق قـاس  ا 

ا ابل ــع  مــن اجلــيفاء املويــور  ريض هللا عنــه : ال ــعو  يــامي ا يــدرك ا 

بـراهمي ا ـواص لكمتـني : وال ع  املشكور و  التدارة اليت لن تبور  . قـاس ا 

اتتلكـف يـامي كفيــت واتضـ ع مــا اسـستكفيت . مفــن قـام  ــذا الأمـر عــىل 

مــاينبغ  هل مــن الوجــه اذلي ذكــرانا مــن اا جهتــاد   الأمــر املطلــوب منــه 

نفتحت ب،اكته   وأأاق نور ال قني  وتفريغ القلب عن الأمر املضمو  يقد ا 

وح،ل .اية املطلوب . ومـن عكـس هـذا الأمـر يهـو مطمـوس   قلبه   

منـا  الب،اكة أأمعأ القلـب ويعـهل دل ـل عـىل ذكل   والب،ـاكة انكـر القلـب ا 

 ينظر العاقبة والعاقبة للمتقني . 

ــه   ن ق ارجــع أأهيــا الواقــف رمحــل هللا ا ح معــىن البيــت ال ــاب  يا 

ن ا وال خرة . وكـذا املق،ود   النظر ا ح ماتقدم   وحتق  به حتظأ خباك ادل

ماذكرانا من دوام اذلكـر مـع حضـور القلـب   أأي وقـت اك  . ومـن هنـا 

يقوس سس دان امحد بن ح ن العطاس : وم ددك وحرمل حيأ خيمي ييـه 
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قلبل . وقاس سس دان    النفوس أأيب بكـر بـن عبـد هللا الع ـدروس ريض 

 هللا عنه ونفعنا به شعرًا : 

ذا قد يشء حضور   لكها حوا ا 

اىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسـي وامحلـد   رب و 

ومـن الأعـامس الرسـية القلب ـة القدسـس ة املعنويـة ت ـأ  ) قلت (العاملني . 

ا أأرابب القلوب ال لمية م لوا ال خمية هو ماذكرا القطـب  ايطلع علاها ا 

ة   ذكر الرابم سس دان أأيب بكر العدم   البيت الأوس من الأب ادل ال ابق

نـه همـم .  ل ه وأأمعن النظر جدا جدا جدا يا  يـا     ) قلـت (اذلوق   يارجع ا 

ــه  ــه وعبادات ــة   ون ات ــة والفعل  ــة القول  ــرء الظــاهرة والباطن ــع أأعــامس امل مج 

وحراكته وسكناته احل س ة واملعنوية ت وراء هذا اللكمة وت قوهل : قلب 

من اذلوق يقلبه    من اذلوق من حب اا هل    . يا   من اهل ن،يب 

ــد ابلك ــب  ــاهل العب ــام اين ــو مق ــا وال خــرة . واذلوق ه ــن  ــاكادل ادلن  م

ا مــن هــداا  اابلعلـوم وا الأعــامس وااــ ام واقيــام واسـائر اجملاهــدادل ا 

 الباري . ومن هنا يقوس الشاعر : 

مرء ان يط ع ومن يعيص  افادل املعايل اتناس تــ ةل  للك ا 

تدري ماالكتاب وا اا ميا  ولكن جعلناا نـورا  } ماكنتقاس تعاح  

الشورى   . ياملوي  من هل ن،يب وايـر  52] ال ية  هندي به من نشاء {

  هذا املقام ت ـأ يـذوق ويطعـم لك مـاطرق بـه ذهنـه مـن لك طـارق 

ل ه خباك   ودل     ذكل قوهل اىل هللا عل ه وسـي ) ذاق طعـم  يطرق ا 

ح أ خرا . قاس بع  العـاريني اب  : اا ميا  من ريض اب  راب  ( احلديأ ا 

أأرابب القلوب ال ـلمية مـن الهـوى والشـهوادل النف ـان ة يـتذلذو  بـدأرسار 
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ل ـه بـدأ   املعام . يايهم ما أأوردانا تغمن وتكرم   وأأسدأس هللا تعـاح وتوـع ا 

نه جم ـب ادلعـوادل    هيب كل ما أأوهبه خواص عبادا   خواص ب دا يا 

ذا دعــا  {} لقــوهل تعــاح   186] ال يــة  يــا م قريــب أأجيــب دعــوة ادلاعِ ا 

البقرة   . وامحلد   رب العاملني   واىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل 

 وحصبه وسي . 

ملحقة ملاقبهل : ح  عن ال ـس د امحـد بـن هـامش قـاس :  ) يائدة ( 

كنت يكردل   بع  الأايم   نفيس وعيفمت عىل التعطل وترك الت ،ب 

أأمر املعيشة وأأرددل أأ  أأيعل للك واحـد مـن الأواد وك فـة   ذكل     

يلام اك  من الل ل رأأيت رسوس هللا اىل هللا عل ه وسـي يقـاس يل : أأتـرك 

هــذا ا ــاطر واملق ــوم ســوا يــدأت مك أأوكــام قــاس . يرتكــت ذكل . وملــا زار 

احلبيب امحـد املـذكور بـ  حريضـة وأأقـام  ـا مـا أأقـام قـاس لأواد سـس دي 

احل ني بن معـر : هللا هللا   لـيفوم اا ن،ـاا مـن الـنفس . قـاس احلبيـب 

عــ  بــن ح ــن ريض هللا عنــه : مــا أأعظــم هــذا الفائــدة اجلامعــة ل داب 

الرشيعة   والطري  املواةل ملن ي زهما ا ح عني احلقيقة   واهي  ل ابلعروة 

يـامي بيـهنم  الو  قة . ولهذا ايـيفاس أأواد احلبيـب ح ـني وأأوادن يتـداولوهنا

منـا  ح أ خر الكمه . ومن موضع أ خر قاس ال س د عبد الرمحن : ا  يديروهنا . ا 

تتفاودل املراتب عىل قدر اليفهد يلوا اليفهـد   ادلن ـا ماارتفعـت الرجـاس . 

ــةل  ــا بق ــا وال خــرة لأهنــم م ــرت و    ادلن  ــرحب ادلن  ــازوا اليفهــاد ب ــد ي وق

فــوز خبفــة احل ــاب . واك  الأشــغاس مــع ســهوا الأرزاق   و   خــرة ال

يقوس : أأان أأجـد   قلـيب  بـة لـلك زاهـد وا   اك  قل ـل العمـل ايعـرت  

عىل هللا   حاس من الأحواس . وقاس : ايكو  العارا عاريا حىت اخيتـار 
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وا ب شيئا سوى هللا تعاح . وقاس : من أأراد أأ  يظفـر اب ـاك لكـه مـن 

ا مهـه مـهنم يـا هنم ينظـرو  بنـور جمال ة الأول اء يعل ه بـث   : أأ  يرصـ 

ــان برشــ  من ــاهيهبم ابلع،ــمة يا  ــة   واتط ــاء   اليفجاج ــام تنظــر امل ــب ك القل

 فوكو    وأأ  ات مع تنقي،هم وللويل أأ  يتلكم   من دونه ولـو ونــيفا 

. اهـ  وقاس الشس ا ابن عباد   اح احلمك : التعل  بدأواـاا الربوب ـة أأ  

منا ت تشهد وجودك ولوازم وجودك ا يشء كل من مج ع ذكل وامنل   ا 

ــه    ا ببقائ ــل ا  ــودا   وابقائ ا بوج ــرى وجــودك ا  ــ  ت ــدك ي ــواري عن ع

ا بغنائـه . ا ح .ـاك  ا بقدرته   واغناك ا  ا بعيفمه   واقدرتل ا  واعيفمل ا 

ا بـدأ  تتحقـ  بدأواـاا عبوديتـل مـن  ذكل من الأوااا   وايمت ذكل ا 

يفك   والتحق  املذكورا  مت زما  بل عدمل   ويقرك وضعفل وُذكِل ول

 هام واحد . اهـ 

ق نورد هنا من الكم أأاب احل ن الشاذيل قاس : رأأيت رسوس هللا  

اىل هللا عل ه وسي يقاس يل   قوهل تعاح : و  ابل يطهر وأأطاس الغم 

  ذكل اجملاس   وأأورددل هذا   ب ا  ماتقدم عىل البيت الثام من الكم 

   الشوق عند قوهل ريض هللا عنه : الع دروس 

 قلب من الشوق من حب اا هل م   وعك ه ا   أأغىن الناس قاطبة 

قلت : والشوق عني احملبة وكامس املعرية به سسبحانه وتعاح . قاس  

ح أأ   ) و  ابل يطهر (بعضهم عن احل ن الشاذيل    ام قوهل تعاح  ا 

ح : ومن عرا هللا ضعف دليه لك قاس   ب ا  احملبة واملعرية اب  تعا

يشء   ومن وحد هللا   لرشك به شسئي   ومن أ من اب  أأمن من لك 

ل ه قبل عذرا  يشء   ومن أأسي   تعاح ي يع، ه ـ ومن ع،اا واعتذر ا 
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ذاعريت قوهل تعاح  واملراد ابلتطهاك هو  ) و  ابل يطهر (وغفر هل . يا 

ت معروية عند أأراب ا ؛ وذكل بدأ  تطهاك القلب من النداسادل املعنوية و

اي،ورالأكوا  شيئا قط أأبدا ؛ ييفىن   اذلادل الباقية عن الأكوا  الفان ة 

  وايث،هتا أأبدا بل خير  عن شهودها من هاهتا ال ت   ييتحق  أأ  هللا 

قبل لك شسئي وبعد لك شسئي   وهو الظاهر يوق لك شسئي   والباطن 

ذا حتق  ذكل ه ا  عل ه لك شسئي   ولأ  ماسوى هللا دو  لك شسئي   يا 

براهمي  ح ذكل اا شارة وا قو عن  ل هل ا  يا    ولك يا  معدوم . وا 

. قاس سس دي نقاوة  } ا م اأأحب ال يلني {اىل هللا عل ه وسي بقوهل 

الأااا احلبيب معر بن سقاا : مس ت راحا ا سرتاحة شار ا يغ ب 

 عن ماسوى هللا تعاح . 

قلت : يدأورد هنا يائدتني : يقد أأ ربم بع   ) يائدة (  

اا خوا  املنورين أأ  الراتب املن وب للحبيب معر بن عبد الرمحن 

العطاس والراتب املن وب ل س دان عبد هللا احلداد أأ  لك ا غة عىل 

 حدهتا ورد م ستقل . قلت وهذا عني احل    واسستح نت ماقاهل . 

ان معر ال قاا   الراحة ؛ الفائدة الثان ة : أأ  يل ااورد عن سس د

مس ت الراحة ا سرتاحة شار ا : أأ  لك ا غة أأيضا من ا غ أأذاكر 

ال لف ال،اد من ت ها تضور قلب يهو كأمنا اب كأسا من الراح   

  قاس سس دان عبد هللا احلداد : 

 يااب وطب واسكر خباك س ا  راح ال قني أأعــيف مرشوب لنا   

تقوا ي  نـه ينظـر بنـور هللا . وينطـ  و  احلديأ : ا  راسـة املـؤمن يا 

منا هو ا انة حلدق ب،ائرن أأ  يغـذهيا  بتويي  هللا . وأأ  دقة ورع هؤاء ا 



 300 

ذا وقعـت علاهـا الظلمـة واـاديها  ك م احلـرام   كـام أأ  احلدقـة الظـاهرة ا 

الأذى ومنعهــا اا ب،ــار . وهكــذا وهكــذا . وقــد تتبعــت ابا ســستقراء أأقــواس 

منــا  ال ــلف وا لــف يظهــر لتبــاس واريــب أأ  رقــة الــورع ا  يل مــن .ــاك ا 

تكو  لأهل الكشف واملعاينة وال قني وأأهـل النظـر بعـني الب،ـاكة واـفاء 

 الرسيرة   وهللا أأعي . 

  يضــل تــ وة الأذاكر اــباحا وم ــاء   قــاس ســس دان  ) يائــدة ( 

عبدالرمحن ال ـقاا : مـن ا هل ورد يـ هل وارد . وقـاس بعـ  العـاريني : 

 أأ  ورود اا مــداد عــىل قــدر اا ســستعداد   واوق الأنــوار عــىل واعــي

ذا علمـت ذكل يعل ـل أأهيـا الطالـب  قلـت (ح ب اـفاء الأرسار . )  يـا 

مــام  متطــاء املقــامني : مقــام الــتخ  ومقــام الــتح    وذكل وــا احــه اا  ا 

الغيفايل ريض هللا عنـه   ومـن أأراد التـدأ اك والتنـوير يـامي يتلـوا مـن الأذاكر 

ي أأ  لـلك ذكـر وارد عـن النـيب اـىل هللا عل ـه وسـي قيـود واوط يل ع

ا العلامء . ومن هنا قـاس اا مـام  ايعلمها ويطلع علاها وايعرا رس الأسامء ا 

الغيفايل : يا   قلت ما الع     ديع الشس طا  وهل يكف  ذكـر هللا وقـوس 

ا اب  العــ  العظــمي   قــاس : يــاعي أأ    ذكل اا ن ــا  احــوس واقــوة ا 

يتطلــب تطهــاك القلــب مــن ال،ــفادل املذمومــة وت كثــاكة . وقــويل : ا   

ا  الــواردادل مــن الأذاكر وادلعــوادل لهــا اوط وقيــود ايعــرا أأرسارهــا ا 

يقـف عـىل هـذا يـ  تـلك عـىل كـواهر الألفـاظ   لأ   ) قلت (العلامء . 

ة العلامء هلـم يهـوم ومشـارب وغـوص   املعـام الغامضـة   ال ايدل القرأ ن ـ

والأحاديأ الواردة   يايهم ذكل يا   الأول اء وال لف ال،احلو  ايعملـو  

ا برس الرشيعة املطهـرة   وهـو املـراد مـن قـوهل اـىل هللا عل ـه وسـي )  ا 
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نه ينظر بنور هللا وينط  بتوييـ  هللا ( والعلـامء أأوح  تقوا يراسة املؤمن يا  ا 

 بذكل . اهـ 

م سـس دان عبـد هللا بـن أأيب   ذكـر التوحيـد   ومـن الك ) يائدة ( 

بكر الع دروس   قـاس ريض هللا عنـه : ) ي،ـل (   التوحيـد : هـو هللا 

منـا لهـا  تبارك وتعاح القامئ بذاته ابغاكا   ولك ماسواا حاد  بعـد العـدم وا 

الوجود من .اكها عىل س،يل العارية   والوجود   تعـاح لـيس و ـستعار   

اا احلد  يهو ابيـن ب،ـفاته مـن  لقـه   يقد أأليفم سسبحانه وتعاح لك ماسو 

يلك ماقام بغاكا يالوـورة   ـه   ولك ماابحل ـاة قوامـه يـاملودل يعدمـه   

ــه  ــااك  ابلأدوادل ا جامتع ــه   ولك م ــالعر  يليفم ــورا ي ــم كه ولك ماابجل 

يقواها   كه   ولك مايؤلفه وقت يفرقه وقت   ولك مـا أأوهل  ـل أأدركـه 

نوع   ولك ماهل عر  يـالطوس م ـاحته  أأين   ولك مااك  هل جنس ازمه

ل ــه   واذلي مال ــكن حركتــه    ولك مــايظفر بــه الــون يالت،ــوير يرتقــ  ا 

يغ ب عن .اكا   ولك ماهل جـرم هل وز    ولك مال ـكن يتحـرك   ولك 

مايتحرك ل كن   ولك مـايرتف  ب ـء يالفاقـة تلحقـه   ولك مايـذكر يـهل 

ي ينـاقص . وهللا الن س ا    ولك من يفكر مفشغوس   ولك م الشار ويـورح

} لـيس لـثهل يشء وهـو ال ــم ع تعـاح منــيفا عـن ذكل لكـه . قـاس تعـاح 

ويكفيـــل مـــا  ســـورة  . ) قلـــت ( الشـــورى   11] ال يـــة الب،ـــاك { 

ا قوهل تعاح   اهـ  } و  يكن هل كفوًا أأحد {اا   ص ولوا ا 

حلاق واسستطراد عىل حف  القلب : يا   من اك  قلبه عل ه  . يـه  ا 

يهــو مطمــوس الب،ــاكة   يي،ــاك اهيتــدي ا ح يشء مــن الأشــس اء وخيــبط 

 خبط عشوى وحبة مجع حطام ادلن ا . 
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ــدة (  ــ    ) يائ ــا وال خــرة     ــه   ادلن  اــفوة اا ن ــا  وراحت

خ،اس : حف  الوقت بعد حف  القلب   ومراقبته مع هللا لأنه بيت الرب 

ا    وتي اك املعيشة لأهنا قوام اا ن ا  نه ال اك القلـب وا يندـذب ا  . يا 

ذا تيرس أأمر املعاش . وال  م .   ا 

اعــي أأ  مــن ســعادة املــرء أأ  جتمــع هل نعمتــني وذك مــن  ) يائـدة ( 

هتــني : أأ  تكــو  أأمــه الــيت ودلتــه وأأرضــعته مــن بيــت اــ ح وأأاــولها 

اــاحلني أأرابب زهــد وورع ومــدألك حــ س . النعمــة الثان ــة : أأ  تكــو  هل 

حلة طائعة ذادل دين وحياء ومروءة وأأمانة   نف ها وبيهتا . يـا م زوجة اا

قد جلت الفكر   هـذا اجملـاس وأأطلقـت خـي    ذكل امل ـدا    وضـدا 

بضدا   بدأ  تكو  شقاوته من هة زوجته   وقد وقفت عىل حديأ عـن 

رسوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي انـه قـاس ) ا ايك وخوـادل ادلمـن ( أأي 

ـي الأ ــ ق اتعشــ  اــاحبة  ــأ ترسـ ــع الأ ــ ق ال ــيئة حي ااــاس م

املذمومة   أأوادهـا شـاء أأم أأىب . وقـد ورد ) حتـروا لـنطفمك يـا   العـرق 

دساس ( وأأما التحري بدأ  خيتار املؤمنـادل ال،ـاحلادل . قـاس عل ـه ال،ـ ة 

بـتىل  وال  م ) يا رت ذلادل ادليـن تربـت يـداك ( . وكثـاكا مارأأيـت اـن ا 

وا ي،در مهنا هل ولأوادا   وأأسـسباب ذكل احملبـة    بيفوجة سوء و  لشعر

و  احلديأ ) حبـل ال ـء يعمـ  وي،ـم ( واـدق القائـل حيـأ يقـوس 

 شعرًا : 

 ولكن عني ال خط تبدئ امل اواي  وعني الرضا عن لك ع ب لك ةل 

اللهـم أأهلمنــا رشــدان   وعـذان مــن اور أأنف ــسنا ومــن ا لك ذي 

ان جنع    صـورن   ونعـوذ بـل ا   ومن ا ماخناا وصذر   ا للهم ا 
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ا اب  العـ  العظـمي    من اورن   ون ستكفيل ا اين واحوس وا قـوة ا 

واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلـد   رب العـاملني 

 . 

وملا اك  حسر ل ةل ااعة وأأربع عرش جامدي الثان ـة سـسنة  ) يائدة ( 

ارد عىل س،يل التفكر   أأاناا العباد من احلارض هـ ورد ع ح و  1372

والباد   يتعجبت .اية العجـب   طـرائقهم   حـد مـهنم اكيـر وحـد م ـي  

وحد سع ه حـرام   وذكل بتقـدير املهـمين ال ـ م . وقـد يقـاس : الأ ـ ق 

ق مة وأأرزاق من ا  ق   مفهنم شق  وسـع د . يال ـع د مـن هـداا هللا 

ت ديد   مع سهوا وانرشاح ا اطر وتي اك الأمـور ا ح طري  التحقي  وال 

ــا  ــورا   ادلن  ــب الأشــس اء ب،ــ ح أأم ــن طل ــة   وذكل م ــة وادلن وي ادليني

نه قريب جم ب . وك ف ا وقد قاس عيف مـن  وال خرة من هللا عيف وجل   يا 

ذا دعاِ  {قائل  ذا سدأكل عين عبادي يا م قريب أأجيب دعوة ادلاعِ ا  ]  } وا 

  . وقــاس تعــاح   احلــديأ القــد ي ) ايعبــادي لكــمك  البقــرة 186ال يــة 

ا من هديته ياسسهتدوم أأهدمك ( وقاس تعاح }   واذلي قدر يهـدى {ضاس ا 

معلوا يـلك ميرسـ ملـا  لـ  هل ( وقـاس  3] ال ية  الأعىل   و  احلديأ ) ا 

 } قل لك يعمل عىل شالكته {وقاس تعاح  } وهللا  لقمك وماتعملو  {تعاح 

 اا رساء   . وقاس ااحب اليفبد :  84] ال ية 

 وعك ه ال ع د   يبدس  ا   الشق  لشق  الأزس

يقد تدأملت وحتققت ودققـت بطريـ  الفكـر أأ  لك يـرد مـن أأيـراد 

العباد يطلب الراحة   وت  الراحة لها وسايل   مفـن أأراد هللا بـه  ـاكا   

ا ا ح هللا   وايعوس   مج  ا عل ـه ادلن ا وال خرة ايتوجه قلبه ا   ـع أأمـورا ا 
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  وجييفم أأ  ماسواا هباء منثورا   الهوى   يهناك يقوس : ضـعف الطالـب 

ذا كـن أأ  هل حـوس وقـوة  لتدا ا ح .اك هللا   بـل ا  واملطلوب . وذكل من ا 

  الك ب أأتعب نف ه وقلبه وقالبه و  يدرك مطلوبـه   وأأمـا مـن طلـب 

. ومـن هنـا يـروى أأنـه  هللا ب،دق ن ة ومهة وعيفم تيرس هل أأشس اته ب هوا

ــدمل  ــن   ــه وم ــدمين أأ دمي ــن   ــا م ــا ) ايدن  ــا ل ن  ــاح خماطب ــاس تع ق

ياسستخدميه ( ييكو  دامئا   عامرة ادلن ا وت   احلقيقة عاريـة   والعاريـة 

 ترد وتنلع من امل ستعار   ومن هنا يقوس سس دان ع  بن ح ن العطاس : 

ا عدمتغر ا  دن االندم ن قد لعبت عىل انس مج    ا مات ا   لأغرار وا 

 وقاس سس دان عبد هللا احلداد : 

ــ  ــ وذا دن ا دنــ ــ حوادهثا كـ    هــــ  ــثاكةـــــــ

 ـاكةـــــــومدهتا  ق،ــ  اكةـــــوعيشسهتا حـــق

 سوى  أأمعأ الب،اكة  ـاها ـــوا رص علــ

 ـرـــــــيعقل اك  أأيكـ  عدط العــقل لواك 

 و  كرثة عناها إ و  قةل غناها يفكر   يناها إ

 ملن منـها حتذر  وىبــيطـوىب ق ط

 من مشرـــالرحــ  وطلقها و  طاعة

)قلت ( يفـ  هـذا الأب ـادل كفايـة ملـن أأراد هللا هل الهدايـة ا ح الطريـ  

ال ويه   الب ضاء النقية   ولكن أأىن لعم ا  الع و  تراها   ومن يضـلل 

العباد ان يركضوا ويركبوا عـىل مطـااي الطمـع  هللا مفاهل من هاد . وأأ.لب

وطوس الأمل وتركوا أأمور ال خرة وراء كهورن ياتبعوا أأنف هم و  ينـالوا 

ا ماق م هلم   أأم الكتاب . وبقيت متحـاك   أأحـواس بعـ  الأقـارب  ا 
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عىل تعهبم وادورن  شـوة ن ومغ وهـي جـر   ويشء جيـر ا ح يشء 

وا الفقر و  يبايل بفقر ال خـرة   وهـؤاء من طلب اليفايدة   دن اا خ

مام . وأأما من  يظنو  أأ  الراحة يامي بعد و  يعلموا ا   املنااي مقطاع للأ

اك  مع هللا اك  هللا معه   ادلن ا وال خرة . وهذا جمرب حص ا اشـل 

ييه وا مرية . اللهـم اجعلنـا مـن ال ـعداء املـرزوقني املـويقني للخـاكادل 

 . واىل هللا عىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي أ مني اللهم أ مني

 وامحلد   رب العاملني . 

وملـا اك  حسـر لـ ةل الأحـد ولعـهل سـستة عرشـ جـامدي الثـام سـسنة  

رأأيــت يــامي يــرى النــامئ أأم جــالس مــع خش،ــني وهــام مــن أأقــرب  1372

يلح   لرى مـين الكم هلـم   ح يـة متضـمنة بطاهـا حكـة وت  الأقربني ا 

وبة ل س دان ع  بن ح ن ريض هللا عنه وأأمل ت ياها   يلام اك  حل من 

اهيمثرة   احل ية قـام واحـد مـهنم وخـر  وواحـد قاعـد عنـدي   يتفرسـت 

يمين قام و  يوقع عندا موقع من هذا املوعظة   ياسستدل ت أأ  قلبـه عل ـه 

 ] } وماتغين ال ايدل والنذر عن قـوم ايؤمنـو  {. ا ودل   قوهل تعاح 

يونس   وان خر  عن دائرة العقل يهو جمنـو  وجنانـه وحبـة  101ال ية 

وم لبة عىل عامرة ادلن ا . وقد تقـدم قريبـا ماقـاهل احلبيـب عـ  بـن ح ـن 

 ريض هللا عنه شعرًا : 

ا عدم  دن ا الندم ن قد لعبت عىل انس مج  ا مات ا   تغر الأغرار وا 

اك  قلبه منكـوس وا   اك   يهبذا يانظر من جتال ه وتعااا   مفن 

من اقرب الأقربني ي  تثـ  بـه . ومـن هنـا يقـوس سـس دان عـ  بـن ح ـن 

 شعرًا : 
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 واعطهم ابلظواهر واحتف  ابل ويداء

وأأما الثام عىل ح ب افاء قلبـه بقـ  جال ـا ولكـن حـار عقـ    

) وقام الشـخص وقطعـت احل يـة . يـاعتربوا اي أأويل القلـوب والأب،ـار . 

أأح ن ماقاهل سس دان عبد هللا الشاطري ريض هللا عنه شـعرًا  وما قلت (

 : 

ح الوادي املقدس وا لع  النعلني وانيفس يارضـــه مغنااك  واد ل ا 

ق نورد هنا عبارة مـن كتـاب جـواهر الأنفـاس   مناقـب سـس دان  

ع  بن ح ن العطاس مل،ـنفه أألوبـة اليفمـا  الشـس ا عبـد هللا بـن امحـد 

ا اب  ابسودا    رد الأم ر لكه ا ح هللا ومن هللا واحوس واقـوة للعبـد ا 

ذا جـاء   قاس ريض هللا عنـه : وتدأمـل   سـورة الفـتا   قـوهل تعـاح  } ا 

نرص هللا والفتا إ ورأأيت النـاس يـد لو    ديـن هللا أأيواجـا إ ي ـسبا 

نه اك  توااب { يقل تمد هللا اتمدي   وهـو معـىن  تمد ربل واسستغفرا ا 

لتفــتح ا ح قلبــل وســع ل ياســستغفرا ل تــوب  الت ـ،يا تمــد ربــل   يــا   ا 

عل ل . واعي أأنه ليس كل من الأمر يشء . ومـن ههنـا نظـر سـس دان معـر 

ريض هللا عنه عندما واـل كتـاب  ـادل ابـن الول ـد ريض هللا عنـه بعـد 

ح أأيب بكــر  يــتا الاميمــة : مــن  ــادل ســس ف هللا امل ــلوس عــىل املرشــكني ا 

ــه :  ل فــة رســوس هللا  اــىل هللا عل ــه وســي   يقــاس معــر ريض هللا عن

ح تلقيــب نف ــه وت ــم هتا ســس فا  عنــدما نرصــ هللا امل ــلمني نظــر  ــادل ا 

م لوا عىل املرشكني   ولوا خط القي أأ  ذكل ليس تد سـس فه وسـع ه 

رادته نرصة امل ـلمني ينرصـا خبطـرة واحـدة  ولكن   تعاح رسًا سسب    ا 

ل ـه .ـاكا وهو  اطر رعب يلقيه هللا  تعاح   قلب لك اكير ياهيفم وينظر ا 
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ياهيفم   ييظن  ادل ومن هو ماـل  ـادل أأنـه أأعـىل لكمـة اا سـ م برصـامته 

ــن  ــادل م ــل   ــو ما ــن ه ــه وم ــع معــر ريض هللا  عن ــس فه   يتطل وتــد س

ال،ديقني والأول اء عىل حقيقة احلاس   ويعي أأ  حاجة  ادل ا ح اا سستغفار 

ذ رأأى ذكل لنف ـه كـام أأمـر بـذكل رسـوس هللا اـىل  والت ،يا تمد ربـه ا 

ا أأمـرا  : أأحـدهام اا ح ـا     هللا عل ه وسي   يا ذ  اموجـب للمحبـة ا 

وال خر .اية اجل س واااس بكامس اجلود واحلكة والعـي والقـدرة والتقـدلس 

ا  ا منه   واجامس واج س واقـدس ا  من الع ب والنقص   واا ح ا  ا 

ح ـا  يهـو ح ـسنة مـن ا ح ـا  جـودا هل   يلكام    العا  مـن ح ـن وا 

ل وقها ا ح عبادا خبطرة واحدة وخيلاها   قلب احمل ن   يلك مـا  العـا  

من اورة مل حة وه  ة مج ةل تدرك أأوت مع أأو تشم يدأ ر من أ اثر قدرته   

وت بع  معام ج هل وجامهل   يل ت شعري من عـرا كـامس املشـاهدة 

  القاطع ومج ـع هـذا ك ـف يت،ـور أأ  يلتفـت ا ح .ـاكهللا احملققة   والربها

نهتيأ .   تعاح و ب .اك هللا . ا 

عن ع  ابن أأيب طالب كرم هللا وهـه يقـوس : ب ـم هللا  ) يائدة ( 

ـور    ــة للرسـ ــوق   وم ــهةل للرغــوب   موجب ــة للرت ــرحمي  ياتق ــرمحن ال ال

بنـه احل ـني وس مة لل،دور   وأأما  ل وم النشـور . اهــ ومـن واـاايا ا  

ريض هللا عنه يقـوس : مـاا بعـد اجلنـة ا   وا ـاك بعـد النـار خبـاك   

ولك نعــمي بعــد اجلنــة  قــور   ولك بــ ء دو  النــار عاييــة   ومــن هتــل 

جحاب .اكا كشف هللا عورة بيته   ومن اكبد الأمور عطب   ومـن تفكـر 

ح أأ  قـاس  : يعـ علس   ومـن أأعـذر سـي . ا  عترب ا  عترب   ومن ا  يف النـاس ا 

من غناا من الناس   والقناعة ماس اينفد   من أأكرث ذكر املودل ريض مـن 
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ادلن ا ابلي اك   ايبين اذلكر نور  والغفـةل كلمـة   واجلهـل ضـ ا   والعـي 

واملعرية داا   وال ـع د مـن ُوعـ  بغـاكا   وح ـن ا لـ   ـاك قـرين   

دوس   ايقر أأقـبا مـن والأدب حلل جمددة   والعي ورا ة كرمية   واليفما  

الطمع   والباس أأمجل من العايية   واماس أأيود مـن الرضـا . اهــ . اللهـم 

 ا م أأسدأكل رضاك واجلنة وأأعوذبل من خسطل والنار . 

وموعظة وتذكرة ملن هل ب،اكة مناكة وأأذ  واع ـة   يـدأقوس  ) يائدة ( 

دق : لبت ان يدع  ابلعقل وهو ايـدري ب،ـديقه مـن عـدوا   بـل ي،ـ

ماي،در من عدوا ويرتك ماادرمن اديقه وهو هللا  وعـدوا الشـس طا    

يـاطر    6] ال يـة  } ا   الشس طا  لمك عدو يافذوا عدوا {قاس هللا تعاح 

} واسـستفيفز مـن اسـستطعت وقاس تعاح   ت ل ط الشس طا  عىل بين أ دم 

د مهنم ب،وتل وأأجلب علاهم خبـ   وَرِجـِ  وشـاركهم   الأمـواس والأوا

ا غرورا { اا رساء   واـا وقفـت  64]  ية  وعدن وما يعدن الشس طا  ا 

عىل عداوته لبين أ دم مع أأنه معه دقائ  احل ل اليت ايطلع علاها أأ.لـب بـين 

أ دم هو مارواا وهـب بـن منبـه أأنـه قـاس : ت،ـدا الشـس طا  ل ـلامي  عل ـه 

ي ا   أأدركـهتم ال  م يقاس هل : ما أأنت اانع بدأمة محمد اىل هللا عل ه وسـ

ح أأحـدن مـن  ؟ يقاس : أأزين هلم ادلن ا حىت يكو  ادلرن وادلينار أأشهيأ ا 

هل ا ا هللا .  اهــــ  وهـــذا مشـــاهد . ودلـــ   مـــن حـــديأ  شـــهادة أأ  ل  ا 

ال،ادق امل،دوق رسوس هللا اىل هللا عل ه وسـي أأنـه قـاس ) مـن أأاـبا 

ع نيـه   ومـن ومهه ادلن ا شتت هللا مشهل ويرق ضـ عته وجعـل يقـرا بـني 

أأابا ومهه ال خرة مجع هللا هل مشهل وجعل غناا بني ع نيه ( أأوماهذا معناا 
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وما أأح ن ماذكرا سس دان عبد هللا احلداد  ) قلت ( لأم حويت مضمونه .

   وافها وحقارة قدرها عند العق ء حيأ يقوس : 

ــ    ــ وذا دن ا دن ــ    ةــ ــ حوادهثا كـ  ثاكةــــ

 اكةـــــــومدهتا ق،ـــ  اكةوعيشسهتا حقــــ  

 سوى أأمعأ الب،اكة  ـهاـ وا رص علي   

 ـكرـــــيعقل اك  أأيـ  عدط العقل لواك   

 يفكر   يناها إ و  كرثة عناها إ و  قةل غناها

ــ ملن من   يطوىب ق طــوىب    ـــها حتذر ـــ

 ـمن مشرـــــالرحـــ  وطلقها و  طـاعة 

لتفكر   قاس عل ه ال  م ) تفكر ساعة تعـدس   يضل ا ) يائدة (

} اذليـن يـذكرو  هللا قيامـا وقعـودا وعـىل عبادة سسبعني سسنة ( قاس تعاح 

جنو م ويتفكرو     لـ  ال ـموادل والأر  ربنـا ما لقـت هـذا ابطـ  

أ س معرا    وك ـف ا وقـد قـاس  191] ال ية  سسبحانل يقنا عذاب النار {

الفرقــا    . وأأنــه قــد  2] ال يــة  تقــديرا { } و لــ  لك يشء يقــدراتعــاح 

} هللا أأعطأ بـين أ دم مج ـع مـا   الأر  كـام   القـرأ     قـاس هللا تعـاح 

اذلي  ل  ال موادل والأر  وأأنيفس من ال امء ماء يدأخر  به من اهيمثـرادل 

رزقا لمك وخسر لمك الف  لتجري   البحر بدأمرا وخسر لمك الأهنار إ وخسر 

ر دائبني وخسر لمك الل ل واهيهنار إ وأ اتمك من لك ما سدأهي وا لمك الشمس والقم

بـراهمي   33-32] ال ايدل وا   تعدوا نعمة هللا احت،وها {  يهـذا ال ايدل  ا 

يامي رأأيت مـا أأمجـع مهنـا ذلكـر مـا أأنعـم هللا بـه عـىل  لقـه   العـا  العلـوي 

 وال ف    يينبغ  لنا أأ  نذكر شـيئا مـن ب ـا  ذكل ح ـب ماعرينـا عـىل
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س،يل اا جياز ق،ـدا للتـذكاك بـد ايدل هللا العلـمي ا بـاك   والتـذكاك للشـكر 

لذلي قلبه م ستناك   يدأقوس واب  التويي  واا عانة : مهنا سـامء ادلن ـا ومـن 

أأساماا ل با كام   رواية حامد ابن عط ة عن ابـن عبـاس ريض هللا عـهنام 

لوقـادل ياهـا   مهنـا    رب لـ ةل اا رساء   مس ـت بـذكل لكـرثة لائـب اخمل

النجوم اكلقناديل املعلقة ترى مهنا كبـاك واـغاك   وياهـا يوائـد مهنـا مـا قـاس 

} وهو اذلي جعل لمك النجوم هيهتتدوا  ا   كلامدل الرب والبحـر هللا تعاح 

الأنعام   واا سـستداس عـىل القـبةل واجلهـادل الأربـع   ومعريـة  97] ال ية  {

ــل واهيهنــار   ومعر  ــة مواقيــت ســاعادل الل  ــة أأوس الوقــت وأ خــرا   ومعري ي

ي،ــوس ال ــسنة . ومهنــا عــني الشــمس وت عــىل الأحص   ال ــامء الرابعــة 

منـا يـرى شـعاع جرهمـا  ووهها ا ح ال امء ا ام ة وكهرها ا ح الأر    وا 

لقوة نورها   ومن قدرة هللا تعاح أأهنا تقطع مابني املرشق واملغرب   يقـاس 

لـف عـام كـام ذكـرا الشـس ا امحـد بـن عبـد هللا أأ  م اية ذكل سسبع مائة أأ 

البوم الشايع    كتابه ) الأنوار الواحضة   أأرسار الفاحتـة ( وقـاس ريض 

هللا عنه : الشمس سلطا  الف  ورس احل اة    يي  ـا هللا الأر  بعـد 

نعدم وجودها انعدم العا  الأريض وماييـه   وت زايدة  ـاك  موهتا   ولو ا 

ــن لأهــل الأر    ــل واهيهنــار   وم ــادل ال،ــ ة   الل  ــة أأوق ــن ملعري  ادلي

منايعها ماذكرا   النجوم   و ا قيام ادلل ل   ال، ام واحلج   و ـا املنـايع 

} وجعــل ادلينيــة وادلن ويــة يطــوس اهحــا   وكفــأ   ايهــا قــوهل تعــاح 

نوح   ولها م  عظمي مولك  ا جيرهـا عـىل  16] ال ية  الشمس رساجا {

جـابهتم   لل هتا ول مع نداء ال ـائلني   سـاعاهتا يي ـستدأذ  رب العـيفة   ا 
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نهتــيأ املق،ــود مــن  ذا أأذ  هل قوــ حــواجئهم   وا  املــ  رويائ ــل . ا  يــا 

 الكم البوم . 

واعــي   ) يائـدة عظميـة وعائــدة ج ـسمية ملـن يريــد ح ـن ا ا ـة ( 

ل ه تعاح قبهل يدأ  ح ن كنـل بـه رمحل هللا أأ  من أأقبل عىل هللا وتقرب ا 

. قاس بع  العاريني : حد ين ادي  يل أأ  رأأى وادلا   املنام بعـد وياتـه 

قاس قلت هل مايعل هللا بل وك ف أأنت ؟ قاس :    اك وعايية   يقلـت : 

مب نلــت هــذا ؟ قــاس : ت ــن الظــن اب  والأمــل اب  والثقــة ابحملبــوب   

ــستغفار   لك ــدع اا س ــين ات ــاس : ايب ــت أأواــين   يق ــا   يقل ــواكل ي  أأح

ذا اسـستقرب أأجـهل  اا سستغفار نعم العدة للمؤمنني . يينبغ  للمؤمن املـري  ا 

} قــل أأ    ــن الظــن ابهللا تعــاح وايقــنط مــن رمحــة هللا   قــاس تعــاح 

ايعبادي اذلين أأرسيـوا عـىل أأنف ـهم اتقنطـوا مـن رمحـة هللا ا   هللا يغفـر 

نه هو الغفور الـرحمي { اليفمـر    وعـن سـس دان  53]  يـة  اذلنوب مج عا ا 

عبد هللا بن معـر بـن ا طـاب ريض هللا عـهنام : معـود ا ـاك و.ايـة جمـدا 

وذروة سسنامه ح ن الظن اب  تعاح . وقيـل أأنـه يـور  ح ـن ا ا ـة . 

 ومن هنا يقوس سس دان ع  بن ح ن العطاس شعرًا : 

ن الظن ابملوح وعدك تفوز  وَح حِ

ن دعا   ليس ورى هللا منهتـيأ وا ح سيب هللا وكفأ   مسع هللا مل 

ــه  ــدرة   واورى رمحت ــه ق وراء منهتــيأ علمــه عــي   واورى منهتــيأ قدرت

وعنايته بل عناية ورمحة . ومانط  به القرأ   ي .اية لغوص درك معان ه   

} وعبادا الك لرشب واق م هل من الفهـم   والفهـم مثـرة علمـه . قـاس تعـاح 

} ومـا أأوتيـمت مـن النجم   وقـاس تعـاح  30ة ] ال ي ذكل مبلغهم من العي {
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ا قل   { اا رساء   ومنه ماح  عن الأن،ياء والرسـل    85] ال ية  العي ا 

رب ااح يل اـدري إ ولرسـ يل  قاس موىس عىل نبينـا وعل ـه ال ـ م }

طه   يهذا لكمتني حتهتا أأتـر أأمواهـا زاخـرة  26-25] ال ايدل  أأمري إ {

} مفن يرد هللا أأ  هيديه لرشح خرة . ومنه قوهل تعاح من  اكادل ادلن ا وال  

ي،ـاحبه قـد حـوى  ) قلـت (الأنعـام   .  125] ال ية  ادرا ل  س م {

} يـوم اينفـع مـاس اا س م واا ميا  وال قني والرضـا والت ـلمي . قـاس تعـاح 

ا من أأهللا هللا بقلب سلمي { الشعراء   قاس  89-88] ال ايدل  وابنو  إ ا 

ذا اك  القلــب ال ــلمي ينفــع   تــ  ســس دان  امحــد بــن ح ــن العطــاس : ا 

املواطن يكيف اينفـع   هـذا املـوطن . وهل ريض هللا عنـه هـذا ال،ـ ة 

عىل النيب اىل هللا عل ه وسي وت : اللهم اـل وسـي عـىل سـس دان محمـد 

ا ة ترشح  ا ادري وتيرس  ا أأمري وتريع  ا قدري و حو  ـا وزري 

حصبـه وسـي . وبلغـين أأ  سـس دان القطـب ابـوبكر بـن عبـد هللا وعىل أ هل و 

العطاس أأمر سس دان ع  بن محمد احل، ـ أأ  يـ زم قـرأ ءة بعـد لك اـ ة 

مكتوبــة ســسبع مــرادل مــن : رب ااح يل اــدري ولرســ يل أأمــري . وأأ  

 يضع يدا اهيميىن جتاا قلبه . 

ن  ) يائدة (   ـا  عـىل ياعي أأهيا الأخ ال،اد والأود الناحص أأ  لك ا 

جتاا قلبـه مـزيا  معنـوي وللمـزيا  شـوكة   يـا   مالـت الشـوكة واصطـت 

الكفة ا ح ن الرزق ومجع حطام ادلن ا  قلت الكفـة   ولهـذا اـاحبه هيـوي 

ذا مالت الشـوكة ا ح اـ ح  ح الهوا    وقلبه مع ج مه دامئا تعبا    وا  ا 

دن ـاا وأأخـراا  القلب واك  نظرا ا ح ا ح عاقبة أأمرا ييايوزا وايسعدا  

. يكن أأهيا الواقـف عـىل ب ـا  وحـد النظـر ا ح شـوكة املـزيا  تكـو  دامئـا 
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يقظا  . وأأما أأهل اا ميا  مفن أأراد مهنم العيف والرشا   هذا لرسـ هللا هل 

نـه مـن املعلـوم عنـد أأرابب الفهـوم ايط ـب  الي ار ابلكفايـة   املؤنـة   يا 

ذا الا أأمر املع ل  ا  اش وذكل ابلقناعـة   وبـذكل   ـا الكتاب وا احملراب ا 

ااحبه حياة ط بة . وأأما رعاع الشا يهذا وقهتم يقد يقاس : ) من هـو زامـه 

ِمل من قدامه ( . ومن ب دا يشء من املاس تطاوس   البنيا  وكن أأنه قـد 

دعـأ ابملعريـة مـع كونـه معـه  ح اليفبرقا    مال ي   وي     ومن ا  رتفع ا  ا 

من العي الظـاهر اسـسامي   العلـوم العرصـية  يقـد  طريا ل اكا ونيفرًا حقاكا

رأأيت كثـاكا اـن يـدع  بـذكل   يقـد مشـا وطغـأ وكـن أأنـه وـ   عـايل 

متعــايل   و  يــدري أأنــه مــن تعــاح ايقــاس هل تعــاح   هــذا يــمين هل اا 

ذا اك    .ـاك  أأا  يكيف من اك  من حااا الناس اهلمـج   يـا   العـي ا 

أأعظم من طغ ا  املاس كام تقدم ذكرا   وكذا من صا أأههل ي،اك منه طغ ا  

 صون من الفريقني . اهـ اكتبه سا ه ربه . 

وتن،يه وتذكرة يمين اار دليه  نة يا     لك  نـة طاهـا  ) يائدة ( 

منحة   يقد رأأيت رجاا اكنوا احونني    ن   حـاهل ومـاهل وع ـاهل ت ـأ 

يلح  العشا ولكن ادَلين سا  منـه ايلح  العشا الضحأ   وكذا الضحأ ا

ح أأر  الغربـة هـة احلدـاز    يلام ضاقت به الأر  ومعـه أأواد سـفرن ا 

ولعلهم ابلراي    يطلع وادلن بعد ما ذوا مدة     سسنني للحج يدأكرموا 

ا ماصنـا كل وامننـا  وعيفوا ولكن قالوا هل برشط ا  ترتك  بـة ال ـادة وا 

ا أأ  تعط نا مطلوب  نا وسوا نعط ل مطلوبل   يوايقهم عـىل مـان عط ة ا 

ح الـب د وهـو مرصـ عـىل  عل ه من بغ  أأهل البيت   وخر  بعد احلج ا 

ذكل يانطبع قلبه ببغ  أأهل البيـت   ق خـر  واحـد مـن أأوادا وطلـب 
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اليفوا  يلام قرب وقت اليفوا  قاس لـوادلا اتعـيفم ال ـادة واتفعـل مـودل   

يعنـد ذكل  ) قلـت (  ابع دينه بـدن ا .ـاكا يامتثل أأمرا ي،ار هذا أأمرا بدأ 

  ثلت وا قاهل ابن ال ،يت   ق، دته حيأ يقوس : 

 ورته .اك    ا اك خرسا   زايدة املرء   دن اا نق،ا   

ح أأ  قاس :   ا 

 ـربا ـــــومالكرس قناة ادلين ج  رباـولك كرس يا   ادلين جي 

موىس عىل نبينـا وعل ـه  وت ملحقة ملا قبلها   روي عن ) يائدة ( 

ال  م أأنه قاس : ايرب ما ع مة من أأحببت ؟ قاس : جعلت ييه ع متني 

ذا أأحببت عبدا من عبادي جعلـت ييـه ذكـري لـ  أأذكـرا   ملكـودل    ا 

ال موادل والأر  وأأعذا مـن  ـاريم يك ا أأعذبـه . وأأمـا ماجـاء   اـفة 

ا قـوهل تعـاح  الراحة   ادلن ا ت   ا لوة مع ذكـر هللا ولـوا }   ذكل ا 

ال ية . معنـاا أأع ـنمك بطـاعيت   وقـاس ابـن عبـاس ريض  يدأذكروم أأذكرمك {

هللا عهنام معناا : أأذكروم بطاعيت أأذكرمك وعـونيت . وورد عنـه عل ـه ال،ـ ة 

ومـن  ـام  ) قلـت (وال  م )  اك اذلكر ماخف  و اك الرزق مايكف  ( . 

ذا أأنعــم هللا عــىل عبــدا بنعمــة يل ح،ــهنا ابلكــمت واا قت،ــاد  شــكر النعمــة ا 

ا عىل هللا وعىل ن،يل وعىل جيبـل . أأي  والشفقة ابلنفقة ملايقاس : اتع د ا 

 ماكل اذلي بني يديل . قاس سس دان ع  بن ح ن شعرًا : 

 وات ما تاال وتطمع    ايل

ق نــورد هنــا أأب ــادل   طاهــا يوائــد اســسامي ملــا صــن ب،ــددا وت  

عارا اب  وادلاس عل ه امحد بن معـر ابذيـب الشـسبايم احلوـيم للشس ا ال

 وت هذا   قاس ريض هللا عنه : 
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ح التخـ  من بع   أأخـ ق الرجاس ال سب   ـــل ــــت ة تدعو ا 

 رــــــــمهنا عىل ماتركه مهنا مضـــ  وت كثاك .اك أأان نقتـــرص

ــ ــ ولكام يطلب أأويعــ   ـادـــوأأاهل الري  واا قت،ــ  ــتادــــــــــــــ
ذا يكردل قطر الـدائرة  رةـــــ  راحة ادلن ا ويوز ال خـــ  وت ا 
 وينشط اجل م  وينــيفاح الضجر  ي،فو به القلب وينداب الكدر
سستقرار يعل  الطاعـة ضــــ  و ،ل ا  يراط وا ا   اعةـــــــمن .اك ا 

قت  ـــرامــــــــــــــهماكل الشسهبة واحلــ  حامـــوميكن احلـــذر من ا 

قت،ــد  وهو غىن   ذاتــه كام ورد مرء قد ا     النص ماعاس ا 
 طــوهو اذلي  مد   الأمر يقــ  والري  والق،د هوالفعل الوسط
 ـرطـــاانقص احل ن وليس املفــ  وقد أأهللا )  اك الأمور الأوسط(

ذا .دا وهو كام ذكـــ ل ه اي أأيخ  أأشــ  رانـــوا   ــــرانـــــــــــــاا ا 
 ــ ء وعناـــــــــــــوديعه  لك بــــ  نامن جلبه الراحادل طرا والهــــ 

 ـرــــوالعرس   حاس الغــىن والفق  حأ عل ه امل،طف     اليـرس

 ــــقهـــــــــــــــورمحة منه لنا  قـــ  قهحراا عىل راحتنا  وشفــــ

ح الراحـ  ادل يعل ـل  ـا والعمـل وقتضـاها  ت الأب ادل وت سي ا 

 حتمد وتشكر   وي كن ل،احهبا اجللوس   الوطن عند الأهل والأواد . 

من كتـاب القرطـاس ل ـس دان عـ  بـن ح ـن العطـاس  ) يائدة ( 

ريض هللا عنه   ذكر اح احلمك ا بن عطاء هللا   قاس ريض هللا عنـه : 

ذا ح،ل لهـا اح مـن قاس بع  الأول اء ا   احلكة بكر  تفت  ب رهت ا يا 

نــه يضـها ي،ــاردل  يبــا بـذكل الرشــح اذلي   ين ـج عــىل منــواهل    ذكـر يا 

 وامسحت قر ة وثاهل . 
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نورد هنا أأب ادل مـن طبقـادل احلريـري   قـاس ريض هللا  ) يائدة ( 

 عنه : 

 يفازاـــكل عندي كرامة  وعـــ  ــريــــــقل مل ستطلع دخيةل أأمـ

 ـــازةــــورسى   مفازة ومفـ  دأر أأان ما بني جوب أأر  يـ

  زةـــوهازي اجلراب والعـــ   ــــــزادي ال، د واملط ة نعـــ

ــ  ذا ماهبطت مرصا يبـ ــ يا   غرية ا ا  والندط  جـــيفازة   يتــ

بتـيفازا  ادل أأوليس يل ما أأساء ا   يـــ  أأحيف  ا   حاوس  اليفما  ا 

ــ  ــ .اك أأم أأبيت  لوًا من ال  ـازةــفيس من الأىس منحــون  هم ـ

 يفازةـــــابرد من حرارة وحــــ  ليبـــأأرقد الل ل ملء جفين وقــ

 ـيفازةــوا من ح وة من مـــ  ا أأابيل من أأي كأس  تفـوقت

جـــــ  ا وا أأسستدزي أأ  أأجعل الـذس  ازاــــجمازا ا ح ت سين  ا 

ذا مطلب ك ا حةل العــ  ازاـــــــــــيبعدا ملن يروم  جن  ارـــــوا 

هـل للــ  عاا طبع   طباعه واهتــيفازا  دانءة  نكســـــومىت ا 

 من ركوب ا نا ركوب اجلنـازا  ــاكــــــــــياملنااي وا ادلاناي وخــ

ومن املعلوم عند أأرابب الفهوم ا   ادلن ا معجونـة ابلكـدر  ) قلت ( 

   قاس سس دان ع  بن ح ن العطاس شعرًا : 

ذا مسحت  بدا مهنا الكدر   الأ ر مال اجلباس  ب اعة مرسة ابحامتيل ا 

واباةل ماحـد  ـ  مـن مكـدراهتا قـط . ومـن أأراد ا ـ ص مـن  

مكــدراهتا ونشــسبادل أأااك أأشــسباكها ل ــ  طريــ  التغايــل يــامي ا يعن ــه 

ولشغل نف ه وا يعن ه   وذكل واي،لا قلبه وج مه   من روقة وسكو  

ادة وعبادة براحة   و ط رحهل عند اببه ويقوس لكهـا   ويدأ ذ ال ء من ع
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اببــه   وجيعــل مراقبتــه   أأايمــه ول ال ــه و  يقظتــه ومنامــه ييــه ســسبحانه 

وتعاح   ويكو  قرة ع نه وأأن ه   ذكرا   منني مااك  و  أأي وقـت اك  

هامتمه   اـفاء قلبـه يـا   تشـستيت اذلهـن  و  لك حني وأأوا    ويكو  ا 

يكو  ييـه   اـه     اـه عـن ال ـوى   وايبـايل  يف د ال ء بل

ون قاس سوى أأوما هـو سـوى   ومـن اك  مـع هللا اك  هللا معـه   دن ـاا 

وأأخــراا . وكفــأ مــاورد   احلــديأ كفــأ   ) ا   هللا اينظــر ا ح اــورمك 

ح قلــوبمك ون ــاتمك ( .  منــا ينظــر ا  قفــ  هنــا ايقــر يت  ) قلــت (وأأعاملــمك وا 

. ق ندأيت من الن،احئ ادلينية وادلن وية للـروح واجل ـامن ة   الرك كة هنا قف  

ييجب عىل العاقل أأ  يرتقـب حـواد  اليفمـا  ل كـو  يقظـا  وينحـاز ا ح 

منــا احلــواد  الــيت حت،ــل احت لهــا العقــوس   يــا م مالــت ذكل  جانــب   يا 

ذا أأراد اا ن ــا  الطلــوع ا ح  اكلــوادي املــ   املنحــدر جبراينــه القــوي   يــا 

نـه ال ـستط ع بقـوة جراينـه  مرا  عل ـة ي يع ـد سـلوكه وسـط الـوادي يا 

القويــة بــل يدأ ــذ ا ح جانــب الــوادي ومي ــ ابلهوينــا   وعــىل املداومــة   

ال ـلوك  ـذا احلـاا ي،ـل مق،ــودا ول ـي مـن لك عـار  يعــر  هل   

ــيفوم امخلــوس  ــراد بل ــه   وذكل امل ــه   ويكــو  براحــة   ج ــمه وقلب طريق

لل أأوقاتـه ابلراحـة ونشـاط الأعضـاء وراحـة القلـب   ومـع أأوالتخ   ويتخ

ا  هذا لكه عل ه أأ  ي زم احلذارة اا سس دأيت مـن دوائـر ادلهـور   ماندأ ـذ ا 

وتدأيت أأخبار اا ا خيطر عىل ابس من تقطع ال سبل واملراسـ دل وذكل مـن 

ا شايك ومشست  اـا ح،ـل عل ـه  اوا البغاة عىل العباد   مفا أأحد    ا 

ادل ادلهر   ويب  وا أأحد يدأ ذ ب دا من أأقاربـه ا أأب ـه وا أأخيـه من نكب

بنه   يكن وا قا اب  وبرسوهل وبنف ل وقل ح سيب هللا ونعم الوك ـل  وا ا 
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نعم املوح ونعـم الن،ـاك   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه 

 وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

 2] ال يـة  } يـاعتربوا ايأأويل الأب،ـار {هل تعـاح ومن اا عتبار لقـو 

} يا هنا اتعمأ الأب،ـار ولكـن تعمـأ القلـوب الـيت   احلرش   وقاس تعاح 

 احلج    . قاس سس دان ع  بن ح ن شعرًا :  46] ال ية  ال،دور {

 ار من اهل برص مااعترببالأب،ار مع 

 وقاس الشس ا معر ابخمرمه : 

ا وتلقيه  عربة اترى ماترى ا 

ومـن اا عتبـار مـا أأوردا سـس دان معــر بـن سـقاا ال ـقاا حيــأ  

يقوس ريض هللا عنه : يلام رأأيـت هـذا اليفمـا  كثـاك احلـداث    قـد توالـت 

عىل أأههل اهلموم   وغشيهتم الغموم   حىت ق ت مـهنم القلـوب   وتوالـت 

ــوا  ــايبقأ   وغفل ــايفىن وأأعرضــوا عــن م ــىل م ــوا ع ــاهم الكــروب   وأأقبل عل

عن معامةل هللا وأأدبـروا عـن ابب هللا   يغرقـت العامـة   تـار وأأعرضوا 

الأكدار   وحاردل ا ااة   ميادين اا ستب،ار   يلك حار مـع مـن حـار 

ودار مع من دار   وغرق   تار اهلموم وغفل عن معـامةل احلـ  القيـوم   

يرأأيــت أأ  أأبرشــ قلــيب ب،شــائر   وأأزيــل عــن رويح ال ــستائر   وأأت ــىل 

الأكوا    وأأنظر ا ح ماسسب  واك    وأأيـرح قلـيب وأأزيـل مهـ   ابملكو  عن

وكريب   ابلنظر ا ح ال واب  واا رتقاء من ال،ور ا ح احلقـائ    يعىسـ أأ  

أأمش ن سمي الأنس وال،فا   والفـرح واا اـطفاء   وحت،ـل الأيـراح وتـيفوس 

الأتراح . اهـ  ومن الكم لقام  احلكـمي يقـوس : مـن ورد مناهـل الويـا روي 

 مشارب ال،فا . وقاس الشس ا معر ابخمرمه ريض هللا عنه شعرًا : من 
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 يا   أأرددل ال،فا ال،ا  ون ل الر.ائب

 ـاك مراقبـــــــقف عىل اب ا وقفت يقـ

ومن مشارب أأرابب اذلوق ملا يقاس : ا   الأول اء يعملو   ) قلت ( 

ا ابذلوق   مفن ذكل ماطرق  ذهين بدأرسار الرشيعة   وهذا املقام ايدرك ا 

ذا  ذا شــسبعت جاعــت اجلــوارح وا  وأأهلمــين بــه ريب يــامي يقــاس : ا   الــبطن ا 

ذا جاعـت الـبطن اشـستاقت  جاعت البطن شسبعت اجلوارح . وعـىن : أأنـه ا 

ح الطاعة وذكر هللا بنشـاط ومهـة   وقـد جربـت ذكل   نفيسـ  اجلوارح ا 

كرث أأوقايت ت ـأ لـو ح،ـل عـ ح  قـل   ج ـم  وتـواح عـ ح مهـ  
  أأ

واعــت   ذكــر هللا زاس عــين مهــ  وكــريب وانف ــا اــدري  وكــريب

واسستحاا ال،هباء عندي ابلفرح والأنس   أأي وقت اك  من ل ـل أأوهنـار 

  وامحلد   عىل مابه تفضل وأأنعم وأأكرم   اللهم اجعلنا علاها مـن الشـاكرين 

. وما أأح ن ماقيل   هذا املعىن عىل ن   هـذا املبـىن هـو ماقـاهل الـوادل 

 رمحه هللا تعاح شعرًا :  علوي

 وذكر هللا ينف  اهلم والرين  عىل ذكرك مقمي أأابا وأأميس

ومن مشارب أأرابب اذلوق ما أأ ـربم بـه أأحـد اا خـوا  املنـورين  

قاس : قاس يل بع  العاريني اب  : أأحـب أأ  هللا يـوقفين يـوم القيامـة بـني 

س عـ ح العتـاب يقيـل هل وملـاذا ومـامرادك بـذ كل ؟ يقـاس : نعـم يديه ويطوح

ــ  أأ  أأاب ييفيــد  ــدي . اهـــ . ح ــوهل تعــاح ايعب ــرر عــ ح بق ــب أأ  يك أأح

ال، طايم قاس : الناس لكهم هيربو  من احل اب ويتدايو  عنه وأأان أأسـدأس 

هللا أأ   اســ،ين   يقيــل هل   ؟ يقــاس لعــهل يقــوس يــامي بــني ذكل ايعبــدي 

يلح من ادلن ا وما ياها ق بعد ذكل يفعل يدأقوس لب ل   يقوهل ايعبدي أأحب ا 
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يب مالشــاء . اهـــ  . يــايهم ماقــاهل ا   كنــت تفهــم وكنــت اــن ق ــم هل   

بواطن أأرسار املعام . ومنه ما أأمجعوا عل ه مجهور العلامء اـا ورد   يضـل 

ــل  ــد أأورد ا ــواص   أأ  اهيهتدــد أأوس الل  اهيهتدــد   وقــت ال ــحر . وق

  ل ت أأشد وطدً وأأقوم قي  {} ا   انشس ة الل أأيضل   واسستدس بقوهل تعاح 

نهتـيأ  6] ال ية  امليفمل   . وهكذا املشارب شسىت . ريب زدم علـام ويهـام . ا 

 اكتبه سا ه ربه تعاح أ مني اللهم أ مني . 

ومن ملحقادل ماسسب    أأ  ط  لك  نـة منحـة وذكل اـا بلغـين  

أأ  من خربت أأسسنانه و  يقـدر عـىل مضـغ العـيش رسدل قـوة أأسـسنانه ا ح 

عدة يتتقوى   يعند ذكل ل هل خرو  ا ار    وت  حكة هللا البالغة امل

ــدأحمك احلــالني .  وهــذا الفوائــد مــن أأرسار علــوم  ) قلــت (  أألــيس هللا ب

الرشيعة وقد سسب  أأ  الأول اء يعملو  بدأرسار الرشيعة وينظـرو  احملنـة   

 طاها منحة . 

ادر الشـليب وهذا ال،ـ ة من ـوبة ا ح الشـس ا عبـد القـ ) يائدة ( 

ساكن املدينة املنورة عىل ساكهنا أأيضل ال، ة وال ـ م   قـاس ريض هللا 

عنه : اللهم ال وسي عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه كام يل ـ  بكرمـل 

 ويض  وأأنعم عل نا بكامس حبل وحبه . اهـ 

ق نورد هنا أ ية مـن كتـاب هللا اـا يؤيـد تـ  ال،ـ ة   قـاس هللا  

} ومن الناس من يتخذ من دو  هللا أأندادا  بوهنم كحـب  سسبحانه وتعاح

البقـرة   وقـاس تعـاح حاك ـا  165] ال يـة  هللا واذلين أ منوا أأشد حبا   {

براهمي عىل نبينا وعل ه ال  م  ا رب العاملني إ عن  ل هل ا  } يا هنم عدو يل ا 

ذا مرضــت يهــو  اذلي  لقــين يهــو هيــدين إ واذلي يطعمــين ول ــقني إ وا 
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شفني إ واذلي مي تين ق   ني إ واذلي أأطمـع أأ  يغفـر يل خط ئـيت يـوم ل 

ادلين إ رب هب يل حكام وأأحلقين ابل،احلني إ واجعل يل ل ا  ادق   

الشعراء   .  85 -77] ال ايدل  ال خرين إ واجعلين من ور ة جنة النعمي {

  وللرسوس  } اي أأهيا اذلين أ منوا اسستج بواومن املواع  القرأ ن ة قوهل تعاح 

ذا دعــامك ملــا   ــ مك {أأي بطاعتــه  { الأنفــاس   أأي ملــا ييــه  24] ال يــة  } ا 

حياتمك   أأي حياة الأبد   ادلار ال خرة . وقاس ال ـدي : هـو اا ميـا  لأ  

ال يــر ميــت . وقــاس قتــادة : هــو القــرأ   لأنــه حيــاة القلــوب وييــه الندــاة 

  . وقاس محمد بن احسـ  : هـو والع،مة   ادلارين . وقاس جماهد : هو احل

ــاء عنــد ر ــم يرزقــو  .  اجلهــاد . وقيــل : هــو الشــهادة لأ  الشــهداء أأحي

ا  وأأعلمـوا أأ  هللا  ــوس بـني املــرء وقلبـه ي ل ــستط ع أأ  يـؤمن أأو يكفــر ا 

رادته   هذا القوس اذلي دلت عل ه الرباهني العقل ة   لأ  أأحواس القلـوب  اب 

رادادل   وت  عتقادادل ودواع  وا   اا رادادل ابد لها من ياعل خمتار وهو ا 

هللا   حفقيقــة كــو  هللا  ــوس بــني املــرء وقلبــه أأنــه يف،ــل بيــهنام وهــو .ــاك 

مت،ور   حقه يهو جماز عن .اية ابلقرب من العبد   لأ  مـن ي،ـل بـني 

شس ئني اك  أأقرب ا ح لك مهنام من ال خـر ا ت،ـاهل  ـام . و  الب ضـاوي : 

بني املرء وقلبه هذا  ث ل لغاية قربه من العبـد كقـوهل  واعلموا أأ  هللا  وس

ل ه من حبل الوريد {تعاح  ق   . وتن،يه عـىل  16] ال ية  } وصن أأقرب ا 

أأنـه مطلـع عـىل مكنـواندل القلـوب عـىل ماعىسـ أأ  يغفـل عنـه اــاحبه   

هنـا  دراك املن ـة يا  ح ا   ص القلـوب وت،ـفيهتا قبـل ا  أأوحأ عىل املبادرة ا 

 ملرء وقلبه . اهـ من حاشس ة اال عىل اجل لني . حائةل بني ا
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  التفكر واا عتبار ياعتربوا اي أأويل القلوب والأب،ـار    ) يائدة ( 

ســستكرب ورأأى نف ــه  يقــد جلــت النظــر   هــذا ادلار أأ  مــن تعــاكم أأوا 

متعايل بدن اا ادلن ة تقظقظت عل ه قوامئ عرشه واـار   أ خـر درجـة مـن 

 العباد   قاس برشى احلكمي الرتمذي : الهوا  واارما  بني 

 ي  بد يوما هل ذاتة  من ااردل ادلن ا هل برة   

ل ـه اـاردل عاقبتـه  ) قلت (  ومن اك  نظرا ا ح ال خـرة وماي،ـاك ا 

ــة للمتقــني    ال ــ مة وذكل ابلنظــر بعــني الب،ــاكة ابعــني البرصــ والعاقب

ــد ــة أأع ــه أأربع ــو  ــ ط ب ــادام اا ن ــا    هــذا ادلار يه اء : الشــس طا  وم

ـة جنــود أأعــوا  هل عــىل  والــنفس وادلن ــا والهــوى . ولك واحــد هل عرشـ

ا مـن رمحـه هللا وتـواا وع،ـمه مـن تـ     مال خط هللا رب العـاملني ا 

يا م قد رأأيـت اـن غفـل مـهنم و  ل ـتيق  مـن نومـة الغفـةل وركـب عـىل 

تـواح مط ة الأمل الطويل    بة ادلن ا ومجـع حطاهمـا ي،ـاك أ خـر معـرا ت 

ا اللطــف وال ــاك ب ــاك  عل ــه احملــن   حــاهل ومــاهل وع ــاهل   ي ســ مة ا 

الضعفاء   وامل كنة والفقر واا نك ار والندم واا سستغفار   وقت الأحسار 

  والتوع وادلعاء   الوقت اذلي انداا ييه مواا ووعـدا ب ـؤاهل ومنـاا . 

ين للخـاك وأأعـين عل ـه   اللهم ايمن وي  أأهل ا اك للخاك وأأعاهنم عل ه ويقـ

اللهم اجعلين نبادل نعمتل واجتعلين ح،اد نقمتـل   اللهـم احتـرمين  ـاك 

ماعندك لرش ماعندي   اللهم اجعل سـيئد يت سـيئد دل مـن حتـب واجتعـل 

ح سنايت ح سنادل من تـبغ    اللهـم اجعلنـا مـن القـوم اذليـن  ـهبم هللا 

وحصبـه كـام يل ـ   و بونه   اللهم اـل وسـي عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل

 ويض  وانعم عل نا بكامس حبل وحبه أ مني اللهم أ مني .  رملبك
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هــ ورد  1372وملا اك  التاسع والعرشين من جامدي الثـام سـسنة  

ع ح وارد   وقت ال حر مواع  من القرأ   العظمي وت هذا : ب ـم هللا 

قاس تعـاح  الرمحن الرحمي   وننـيفس من القرأ   ماهو شفاء ورمحة للمؤمنني .

نه   ح  القرأ   العظمي وعظم مقدارا العظمي  } ي  أأق م وواقع النجوم إ وا 

ا  نه لقرأ   كـرط إ   كتـاب مكنـو  إ امي ـه ا  لق م لو تعلمو  عظمي إ ا 

أأي مطهــرين القلــوب مــن   الواقعــة   79 – 75] ال ايدل املطهــرو  إ { 

أأنيفلنـا هـذا القـرأ   عـىل } لو النداسادل املعنوية . ومن مواعظه قوهل تعاح 

جبل لرأأيته  اشعا مت،دعا من خشـس ة هللا وتـ  الأماـاس نوـ ا للنـاس 

ح أ خر ال ورة . ومـن عـربا قـوهل  21] ال ية  لعلهم يتفكرو  { احلرش   ا 

محمـد    24{ ]  يـة أأي  يتدبرو  القرأ   أأم عـىل قلـوب أأقفالهـا  تعاح }

} ا      لـ  ال ـموادل اح يهذا ال يـة حاويـة عـىل سـس أ ايدل قـوهل تعـ

]  } ل ايدل لقوم يعقلو  {ا ح قوهل تعاح  والأر  واخت ا الل ل واهيهنار {

البقرة   يتفهم ماحوته هذا ال يـة مـن ال ايدل البـاهرة   العـوا   164ال ية 

العلويــة وال ــفل ة   مــن  لــ  ال ــموادل والأر  ومــاياهن   يــا   لك   

س جتري مل ستقر لها ذكل تقدير العيفييف } والشمي  ل سبحو  . قاس تعاح 

لــس   وت أأعظــم خملوقــادل هللا   الفــ  بــل ت  38{ ] ال يــة  العلــمي

} وال ــحاب امل ــخر بــني ال ــامء والأر  ل ايدل لقــوم ســلطا  الفــ    

} ولقـد ذرأأان جلهـمن البقرة   وقاس تعاح   املغفلني  164] ال ية  يعقلو  {

وب ايفقهو   ا وهلم أأعني ايبرصو   ا وهلم كثاكا من اجلن واا نس هلم قل

] ال ية  أ ذا  ال معو   ا أأول ل اكلأنعام بل ن أأضل أأول ل ن الغايلو  {

الأعــراا   ومــن هنــا روي عــن نــيب هللا مــوىس عــىل نبينــا وعل ــه  179
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ال  م أأنه  سدأس رب العيفة وقاس :    لقت ايرب  لقا ق تد لهم النار ؟ 

ذا أ   أأوا  ح،ـادا اح،ـدا    يقاس هل عيف وجل زرع ايمـوىس زرعـا يـا  : ا 

يفعل ذكل موىس يلام ح،دا قاس ايرب قد يعلت   قـاس   تركـت منـه ؟ 

يقاس يـامي انفـع ييـه   يقـاس تعـاح : هكـذا   عبـادي   أأي اـا انفـع ييـه 

أأد هل النار . أأوماهذا معناا لأم حويت مضمونه . قاس تعاح حاك ا   مـن 

] ال يـة  وقالوا لوكنا ن مع أأونعقـل ماكنـا   أأحصـاب ال ـعاك {} اعقل هل 

} لـو أأنيفلنـا هـذا القـرأ   عـىل امل    وأأما قوهل تعاح   ال ية ال ابقة  10

احلرشـ   ا ح  21] ال يـة  جبل لرأأيته  اشـعا مت،ـدعا مـن خشـس ة هللا {

} ق ق ـت أ خر ال ورة يف  طاها مـواع  للقلـوب القاسـس ة . قـاس تعـاح 

البقـرة   .  74] ال يـة  مك من بعد ذكل يهي  اكحلدارة أأو أأشد ق وة {قلوب

ومن مواع  لقام  احلكمي : ايبين منذ  لقـت يدأنـت مرحتـل مـن دار ادلن ـا 

هياها أأقرب من دار أأنت راحل مهنـا .  ) ا ح دار ال خرة   يدار أأنت مرحتل ا 

 لك ال ئنـادل راحـل مرحتـل ا ح م ـستقرها . و  هـذا املعـىن عـىل قلت (

ن   هذا املبىن قاس اا مام جحة اا سـ م الغـيفايل ريض هللا عنـه   كتابـه 

ترتيب الأوراد   الأوقادل : أأما بعـد يـدأعي أأ  النـاس   هـذا العـا  سـفر 

وأأوس منــازهلم املهــد وأ خرهــا اللحــد   والــوطن هــو اجلنــة أأوالنــار   والعمــر 

هل   وشـهواته م اية   ي ـسنونه مـراحهل   وشـهورا يراخسـه   وأأايمـه أأميـا

قطاع طريقه   ورته الفوز بلقاء هللا   دار ال  م   وخرسانه البعد من 

هللا   دراكدل اجلحمي   ي  ينبغـ  للعاقـل أأ  يضـ ع نف ـا مـن أأنفاسـه   

 .اك طاعة هللا . انهتيأ . ومن هنا أأقوس ماقاهل القائل شعرًا : 

ذا علمت علام يقيـــ    اعةا ك ـــــبدأ  حـ ايت لكه  ناا 
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 واجعلها   ا ح وطاعة  يي ا أأكو  خبـ    ا 

 وقاس .اكا : 

ذا أأللت للمرء سستو  جح ا سدل ها  ةــــا   ي  يبقأ من سستني ا 

  ل خبم هاــــ وتذهب أأوقادل  املق   أأ  تر أأ  الن،ف ابلنوم حاال

 ادل أأوقادل    ت وـ هاـــــــوأأوق  ــةــــيتدأ ذ أأوقادل اهلموم ت،

ذا ادقته النفس عن ادق حدسها  مايبقأ هل سدس معرا حفاال  ا 

قلت : خ،لتا  ايعادهلام يشء : العايية والأما  ايدري  ) يائدة ( 

ا عنــد يقــدهام   وال ــ م . ومــن ملحقــادل ذكل حصــة اجل ــم  بقــدرهام ا 

وذكل ابمحل ة . قاس رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي ) رأأس الطب امحل ة ( 

كمي : من اي،لحه ادلوى ابلطاوي أأالحته امل وي . وامحل ـة قاس لقام  احل

ذا  تكو  مـن أألك الطعـام يبـذكل حفـ  الأج ـام . ومـن مقـاا العلـامء : ا 

ذا جاعــت الــبطن شــسبعت اجلــوارح .  جاعــت اجلــوارح شــسبعت الــبطن وا 

عبارة عن نشاطها للطاعة . يايهم مارمق ت ي من الندم ومن ح،وس ال قم 

 . 

قــاس رســوس هللا اــىل هللا عل ــه وســي ) رأأس  () يائــدة أأخــرى 

احلكة خماية هللا ( واحلكة العي النايع . وقاس بع  العـاريني اب  وادلالـني 

عل ه : احلكة تريرا بـني ال ـامء والأر  يـ  هتـبط عـىل قلـب ييـه أأربـع 

) خ،ــاس : الركــو  ا ح ادلن ــا   وحــب اا   وح ــد لأخ   ون .ــد . 

 .د هذا مدأخوذة من قوهل اىل هللا عل ه وسـي ) مـن وقوهل : ون قلت (

أأابا معايا   ج مه أ منا   رسبه عندا قودل يومه ول لته يقد حـزيدل هل 

وهمام رأأى اا ن ـا  أأمـورا  ) قلت (ادلن ا تذاياكها ( أأي جبوانهبا وأأعاهياها . 
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ل ه من .اك طلب واتعـب وان،ـب بـل بت ـخاك املـوح  م س رة وجتري ا 

ا  وتدباكا   يل حمد هللا عـىل تي ـاكا مـع العاييـة والأمـن   مفـا بعـد ذكل ا 

قباس عىل موح املواس   يقل عند ذكل : اللهم كام أأنعمت ييفد وكـام زددل  اا 

 يبارك وكام ابركت ي  ت لبه ايويل لك نعمة . 

أأاـابتين  1372وملا اك  أأواخر جامدال خر ا ح دخوس رجب سسنة  

لعـيش ا ا يشء اتيـه مـع ادلقيـ  والطـبا مرضة   ابطـين ت ـأ ا أ لك ا

ح  ا وأأان قاعـد   وتوـعت ا  اجل د حىت أأقعدم املر  ي  أأا  يريض ا 

ل ــه أأ  لشــفيين شــفاء ا يغــادرا ســقم . يلــاماك  حســر لــ ةل  هللا وتوهــت ا 

الثلو  وأأ نني ياحتة رجب الأاب أأهلمين هللا هـذا ادلعـاء وهـو من ـوب 

ايدة ت ـمأ ابلتقم ـع زادهـا ييـه سـس دان ل س دان ا و عل ـه ال ـ م مـع ز

 املفلا أأيب بكر بن ع  م،لا احل سين نفع هللا به أ مني وهو هذا : 

ب م هللا الـرمحن الـرحمي   اللهـم كـام لطفـت   عظمتـل وقـدرتل  

ــاكمني    ــل عــىل العظــامء املتع ــودل بعظمت ــني   وعل ــاء امل طف دو  اللطف

وـا يـوق عرشـل اـا وعلمت ماحتت أأرضل من أأسفل سـايلني   كعلمـل 

ايواف وايكيف بواف وتكي ف وفمـني   واكنـت وسـاوس ال،ـدور 

اليت ت أأخفأ من رس ال  ني اكلع ن ة عنـدك جبهـر اجلـاهرين   وع ن ـة 

القوس اكلرس   علمل سواء   البعد والقـرب واهي كـني   وانقـاد لك يشء 

لك ذي  لعظمتل الـيت يقرصـ عـن كنـه واـفها تعظـمي املعظمـني   وخضـع

سلطا  ل لطانل اذلي فضـع هل الأاكرسة والقيـارصة واجلبـابرة املعانـدين   

واــار أأمــر ادلن ــا وال خــرة لكــه ب ــدك الــيت ت يــوق لك يــد مــن أأيــدي 

القابضني والباسطني   اجعـل يل مـن لك ن ومغ أأم ـيت ييـه وأأاـبحت 
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فـوك يرجا وخمرجا   وُسلين منه كام تُ ل الشعرة من العدـني   اللهـم ا   ع

عن ذنويب اليت اكددل أأ  توردم موارد الهالكني   وجتاوزك عـن خط ئـيت 

اليت أأسستح  أأ  أأذكرها كل مع علمل  ا لأ  احل اء اـفة عبـادك املـؤمنني 

كهار مج   ماقعددل مع    وسرتك عىل قب ا مع  اذلي لو ماسرتتين به اب 

ين   ال،احلني   أأطمعـين أأ  أأسـدأكل مـاا أأسـستوجبه منـل مـن يـوز الفـائيف 

جهتاد اجملهتدين   يرصدل أأدعوك أ منا من مكرك ابلقـوم  ااقرصدل عنه من ا 

يلح  نل احمل ـن ا  ا ارسين   وأأسدأكل م ستدأن ا ب ؤاس عبادك الطائعني   يا 

م  عىل ع، ام اذلي   أأسستح  به شيئا من ا ح انل عـىل احمل ـسنني   وا 

قراري واعرتا  ابل يئد دل وجمازاتـل  ـا  امل سئي ا ح نفيس يامي بيين وبينل اب 

ل ل  للم س ئني   تتودد ا يل ابلنعم اليت أأسسبغهتا ع    ادلارين   وأأتبغ  ا 

ابملعايص اليت نيفهت عهنا عبـادك املتقـني   ولكـن الثقـة بـل محلتـين عـىل 

 } اي أأهيا اا ن ا  ماغرك بربل الكـرط {اجلرأأة عل ل حىت ع، تل بقوكل 

ح  6] ال ية  نفطار   يعد اللهم بفض  وا  نـل أأنـت الـرؤا اا  انل عـ ح ا 

الرحمي   واىل هللا وسي عىل سس دانومواان محمد وعىل أ هل وحصبه أأمجعـني 

) وامحلد   رب العالني . مت دعاء ا و عل ه ال  م ونفع هللا بـه أ مـني . 

هــذا ادلعــاء ملــا اطلــع ســسبحانه وتعــاح عــىل الأرسار ا فيــادل    قلــت (

مضة الباطنة   يقوبل بلك مر  لطف ال،دور وعىل دقائ  الأمرا  الغا

خف  لي ت بطلب مين بـل ابط عـه عـىل خفـ  اـا يب   وامحلـد   رب 

 العاملني . 

ق نورد هنا    ـة أأوراد وذكل اـا أأهلـم ومـن هللا سـسبحانه وتعـاح  

 عىل الفقاك احلقاك املتعرث   حباس اذلنب والتق،اك . 
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 ل ـا  مـوىس حاك ـا لرشح ال،دور لقـوهل تعـاح عـىل الورد الأوس

ــه  ــري { عن ــدأقوس :} رب ااح يل اــدري إ ولرســ يل أأم }  ب ــم هللا ي

ذا جسـأ { ح أأخـر ال ـورة  يدأعقـب  الرمحن الـرحمي إ والضـحأ والل ـل ا  ا 

ح أ خر ال ورة . ق يقـوس  } أأ  نرشح كل ادرك {سسبحانه وتعاح بقوهل  ا 

يل : رب ااح يل اـــدري ولرســـ يل أأمـــري ) مائـــة مـــرة ( رب ااح 

اـدري وـا احـت بــه اـدور ال،ـاحلني مــن عبـادك   ولرسـ يل أأمــري 

والرسدل بـه أأمـور ال،ـاحلني مـن عبـادك   وسـدد ل ـام وـا سـدددل بـه 

أأل سنة ال،احلني من عبـادك   ادلن ـا و خـرة   اللهـم حقـ  يل يقيـين   

و بتين عىل ديين   واعطين كتايب بمي ين   وات لط عـ ح مـن يـؤذيين   

دلن ا وال خـرة   ترمـة محمـد اـىل هللا عل ـه وسـي . ق يـدأيت  ـذا ادلين وا

ال، غة مائة مرة وت : اللهم ال وسي عىل سس دان محمد ا ة ترشـح  ـا 

ادري   وتيرس  ا أأمري   وتريع  ا قدري   و حو  ـا وزري وعـىل أ هل 

 وحصبه وسي . مت الورد الأوس . 

ــام (  ــورد الث ــرمحن) ال ــاس  } ب ــم هللا ال ــع م ــوم اينف ــرحمي إ ي ال

ا مـن أأهللا هللا بقلـب سـلمي { يـردد ال ايدل  ـ   مـرادل . ق  وابنـو  إ ا 

يقوس : اللهم ايم،لا الن ة أأالحنا بقلب سلمي . يردد قوهل : ايم،لا الن ـة 

أأالحنا بقلب سلمي  ) مائة مرة ( ق يقـوس : اللهـم أأاـلا يل نيـيت وااـلا 

رك يل   ذريـيت واتوـن   وويقهـم يل ذرييت )  ـ   مـرادل ( اللهـم اب

نــل تعــي حــواجئ  لكهــا  لطاعتــل وارزقــين بــرن )  ــ   مــرادل ( اللهــم ا 

ياقضها واالا يل أأموري   مج ع الأمور واىل هللا عىل سس دان محمد وأ هل 



 329 

ــل  ل  ــدبر يل و  أأدري   ا  ــرادل ( ايم ــ   م ــرة )   ــف م ــدد لك ذرة أأل ع

 ك ) مرة ( انهتيأ الورد الثام . أأرصيت أأمري دبرم اي هللا بدأح ن تدباك 

 ) الورد الثالأ ا زاا الوساوس من ال،در وهو هذا (

ح أ خر ال ـورة .   } ب م هللا الرمحن الرحمي إ قل هو هللا أأحد { ا 

)     مرادل ( واملعوذتني ) مرة مرة ( ق يقوس : أأعوذبل اللهـم مـن ا 

بــادك   اللهــم ذكل لكــه   اللهــم ا م أأعوذبــل مــن ا نفيســ ومــن ا ع 

اجعلنا نبادل نعمتل واجتعلنا ح،اد نقمتل   اللهم احترمنـا  ـاك ماعنـدك 

ــا   اللهــم اياك  مــن    ــا محع ــ  حاميتن لرشــ ماعنــدان   كهــ عص كفايتن

ال موادل ال سبع ومن   الأرضني ال سبع ومـابيهنام اكفنـا اللهـم ا لك ذي 

ااـة وا  لقـل ا   اكفنا ا من خناا وصذر   أأكفنا ا أأنف ـسنا  

ان جنعـ     عامة   اللهم اكفنا ا مـن يؤذينـا ويـؤذي امل ـلمني   اللهـم ا 

ا اب   صورن   ونعوذبل من اورن ون ستكفيل ا اين واحوس واقـوة ا 

ــا ومشــاخئنا  ــا ولوادلين ــا واغفــر اللهــم لن ــا واعــف عن العــ  العظــمي   وعاين

اين من النـار واكفنـا املـؤذيني ومعلم نا ووادلهيم ومج ع امل لمني   أأجران وا  

اين اجلنـة وأأنـت عنـا را    واـىل  واخمت لنا وهلم منل خباك   وأأسكنا وا 

هللا عىل سس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي وامحلـد   رب العـاملني . ق 

يقوس : سسبحانل ريب ما أأحلمـل   وتـايل مـا أأعلمـل   وعـىل يـر  مـا 

ن كين بل دواي  ) سسبع مـرادل أأقدرك   أأنت  قيت ورجااي واجعل ح 

 ( انهتيأ الورد الثالأ . 

  مطلب قرأ ءة قل أأعوذ برب النـاس وت وهتـا اـا ينفـع  ) يائدة ( 

لقارهيا اسسامي   ديع الوساوس ومن ا اجلنـة والنـاس   ومـن اهلـم والغـم 
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والكرب واحليف  والأرجاس   ومن ضـ   ال،ـدر ومـن سـؤ الظـن ابملـوح 

} ول ب  املؤمنني منه ب ء ل ه من اا بت ء لقوهل تعاح جل وع  يامي قدرا ع 

الأنفاس   . و  احلـديأ ) ا تهتمـوا هللا   يشء اـا  17] ال ية  ح سنا {

 قدرا عل ل ( . 

روي عن سس دان احل ن الشاذيل ريض هللا عنه انه قاس  ) يائدة ( 

مـن ا  : قرأأدل ل ةل قل أأعوذ برب الناس حىت انهت ـت ا ح قـوهل تعـاح }

الوسواس ا ناس إ اذلي يوسوس   ادور الناس إ من اجلنة والناس { 

يقيــل يل : ا الوســواس وســاوس يــد ل بينــل وبــني حب بــل ين ــس ل 

أألطايه احل ـسنة ويـذكرك أأيعـاكل ال ـيئة ويقلـل عنـدك ذادل اهيميـني ويكـرث 

ذادل الشــامس   ل عــدس بــل عــن ح ــن الظــن اب  ورســوهل   ا ح ســوء 

وهل . ياحذر هذا الباب يقد أأ ذ كثاكا مـن العبـاد واليفهـاد الظن اب  ورس

ا مكودا حيفينا . اهـ     وأأهل اجلد واا جهتاد   وذلا قلح أأ  جتد العابد ا 

عــن ســس دان امحــد احلــواري قــاس : شــكودل ا ح ) يائــدة أأخــرى (  

ذا أأرددل أأ  ينقطـع عنـل الوسـواس    سلامي  ادلارام الوسوسـة يقـاس : ا 

نـه لـيس يشء أأبغـ   أأي وقت يايرح   نقطـع عنـل   يا  ذا يرحـت بـه ا  يا 

غمت زادا . اهـ  ذا ا   عىل الشس طا  من رسور املؤمن يا 

الفائــدة ق نــورد هنــا يائــدتني مناســسبتني للمقــام ومــاصن ب،ــددا    

نـل ســلطت  الأوح : دعـاء محمـد ابـن واسـع ريض هللا عنــه وهـو : اللهـم ا 

تنا   يراان هو وقب هل من حيـأ عل نا عدوا ب،اكا بع وبنا   مطلعا عىل عورا

انران   اللهم أ ل ه منا كام أ ل سته من رمحتل   وقنطه منا كـام قنطتـه مـن 
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نـل عـىل لك يشء  عفوك   وابعد ب ننا وبينه كام ابعددل بينه وبني جنتـل ا 

 قدير . 

:   قرأ ءة     أ ايدل من أأوس سورة الأنعـام وت :  الفائدة الثان ة 

د   اذلي  لـ  ال ـموادل والأر  وجعـل الظلـامدل } امحلقاس هللا تعاح 

والنور ق اذلين كفروا بر م يعدلو  إ هو اذلي  لقمك مـن طـني ق قوـ 

أأج  م مأ عندا ق أأنمت  رتو  إ وهو هللا   ال موادل و  الأر  يعي 

الأنعام   . وعن جابر عن  3 -1] ال ايدل  رسمك وهرمك ويعي ماتك سبو  {

عل ــه وســي قــاس : مــن قــرأأ  ــ   أ ايدل مــن أأوس ســورة  النــيب اــىل هللا

ولك هللا هل أأربعة أ اا مـ   ويعي ما تك سبو  {الأنعام ا ح قوهل تعاح } 

ح يـوم القيامـة   وينــيفس مـ  أ خـر مـن ال ـامء  يكتبو  هل مال عباداهتم ا 

ذا أأراد الشس طا  أأ  يوسوس  ال ابعة ومعه مرزبة   أأي ع،ا من حديد يا 

ذا هل أأويويح ا   ل ه ب ء رضبه رضبة ييكو  بينه وبينه سـسبعو  جحـااب   يـا 

اك  يوم القيامة قاس هللا تعاح ) عش   ك  ولك مـن مثـارجنيت وااب 

من ماء الكو ر وا.ت ل من ما ال ل ،يل   يدأنت عبـدي وأأان ربـل . اهــ 

 من حاشس ة اال عىل اجل لني . 

ر بــن عــ  م،ــلا وهــذا اا ســستغفار ل ــس دان الــويل املفلــا ايب بكــ 

 احل سين نفعنا هللا به أ مني وهو هذا   قاس ريض هللا عنه : 

ـــرحمي   امحلـــد   رب العـــاملني   وال،ـــ ة   ـــرمحن ال ب ـــم هللا ال

نـل علمتـين علـام  وال  م عـىل سـس دان محمـد وأ هل وحصبـه أأمجعـني   اللهـم ا 

ع عظامي وأأنعمت ع ح ِنعام ج اما ا أأقـوم بعرشـ معشـار شـكرك ياهـا   ومـ

ذكل ا م ع، تل وعـايص   يع،ـل  ـا جاهـل مـن  لقـل   يدأسـستغفرك 
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نل أأشهردل ا مس  بني عبادك ابلعي والعمل وال،ـ ح  ل ل   اللهم ا  وأأتوب ا 

طلعوا عىل بع  أأموري ملا أأحبين أأحد مهنم طرية عـني   ياسـستغفرك   ولو ا 

ــرام أأو ل ــمع  ــل أأ  ي ــن أأدىن  لق ــم ا م اســستح  م ــل   الله ل  ــوب ا  وأأت

ل ـل    بقباحئ  يكيف أأقدر عـىل الوقـوا بـني يـديل يدأسـستغفرك وأأتـوب ا 

اللهم ا م ا أأقـدر عـىل عتـاب بعـ  عبـادك ال،ـاحلني يكيـف أأقـدر عـىل 

ل ل   اللهـم ا م ا  ايي أأوعتاب سس د املرسلني ياسستغفرك وأأتوب ا  عتابل ا 

أأقدر عىل سقم ساعة أأوحرها أأوبردها يكيـف أأقـدر عـىل هـوس يـوم كألـف 

ل ل   اللهم ا   عبادك يـدعونل رايعـني رؤوسـهم سسنة ياسستغفرك وأأتو  ب ا 

ــرأأ ي ا ح الأر  ب ــ،ب  ــا ب ب ــ،ب انــس طــاعهتم كل وأأان أأدعــوك مطرق

ل ل   اللهـم مك مـرة عقـددل التوبـة عـىل  سد ءيت يدأسستغفرك وأأتوب ا  وحشة ا 

ا وقـد نقضـته وحلمـت عـ ح    ترك اذلنـوب ق    ـر سـاعة ذكل العقـد ا 

ل ل   ا للهم مك من معروا أأمردل به .اكي ياتبعـه ذكل يدأسستغفرك وأأتوب ا 

اريت واسستذلاذًا لغريض  ق   أأمعل به   ومنكر هن ت عنه ق معلته تبعا لأمح

ل ـل    وشهويت   وح ن كين بل   عدم مؤا ذيت ياسـستغفرك وأأتـوب ا 

اللهم ا   عبادك قدموا الـيفاد ل ـوم املعـاد واسـستعدوا رواحـل اا جهتـاد لبعـد 

 متحاك لعدم اليفاد وخمالفيت طريـ  العبـاد   ولكـن م اية ت  الب د   وأأان

قــرتاا دليــل  ل ــل ميحــو اا  ــر مــن جــودك وكرمــل ا   اا عــرتاا ا  قــد ذك

ل ل اي أأرمح الرامحني   واـىل هللا  عـىل سـس دان وسـي يدأسستغفرك وأأتوب ا 

 محمد وعىل أ هل وحصبه أأمجعني وامحلد   رب العاملني 

ــة متضــمنة عــىل أأيضــ  ــة حت ف ــة هــذا رســاا لط ف ل الأعــامس البدن 

والقلب ــة وت معــدة   التوحيــد   وكــذا أأضــفت علاهــا ماتضــمنته أأب ــادل 
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الشس ا ابخمرمه والشـس ا عبـدالهادي ال ـودي ريض هللا عـهنام ونفعنـا  ـام 

حيأ مالك أأحد يفهم معاناها ولكن أأقوس اتث  بقوس أأرابب تـ  املقامـادل 

 العل ة يامي يطلب الكمت   قاس بعضهم : 

رتداد  ـراـــــــــــــــواا و  أأذكـــأأان أأه  ا   كشف الرس   احلب ا 

ذا رام ل ام لهجــــ  ادـــعـــــــابمسه قلت سلميأ  وسـ  ةـــــــــــيا 

 بادــــ رصدل         ماهل بني العـ   هو ق،دي ل ت أأسلوا وا  

واــا يطلــب مــن كــمت الرســ هــو ماح،ــل عــىل الفقــاك  ) قلــت ( 

ملتعرث   حباس اذلنـب والتق،اكق،ـاك البـاع وذكل أأشـس اء الضع ف احلقاك ا

يشاء بعضها وت  أأنواع كثاكة يقوبل تـ  الأنـواع  ابطن ة ا أأسستط ع عىل ا 

بلك نوع نوع من النعم واللطف والشفاء والعايية مع الرأأية التامة   يرصدل 

أأمحــد هللا رسًا وهــرا   يامحلــد   شــكرا عــىل نعــم منــه تــرتى صمــدا رسا 

را وابلغدااي وال ااس . واا يطلب الكـمت ال،ـفا اب  تعـاح   ومـن هنـا وه

 يقوس ابخمرمه ريض هللا عنه شعرًا : 

 وا   أأرددل ال،فا ال،ا  ون ل الر.ايب

 ـــاك مراقبــــــقف عىل اب ا وقفت يق

 ه حارضًا ليس غــايبــــ ال ا عن علوم

 ياقد احلس واحمل وس من لك  جـانب

  به : ودي نفع هللاومن قوس ال 

ذا شس ئمت  ،ـل يل املرام  مت   الأاوس أأجل أأاـلــيدأن     ا 

 يباا ح ا   جودوا اي كرام  بمك اعب الأمور يعود سه    

 يكيف نيفيل سوحمك يضام   يليس  سوامك للجود  أأهــــ   
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ق نرجع ا ح املق،ود ولكه مق،ود   وقـد عـن يل أأ  أأذكـر الأعـامس  

: كـرثة  املرتبـة الأوح تنق م ا ح    ـة أأق ـام   أأي مراتـب . البدن ة وت

اا سستغفار أ انء الل ل واهيهنار اسسامي وقت الأحسـار   وم زمـة ال،ـ ة عـىل 

ــه وســي ) اكــرثوا مــن ال،ــ ة عــ  (  ــار لقــوهل اــىل هللا عل  النــيب اخملت

ايأأهيـا  ا   هللا وم ئكته ي،لو  عىل النـيباحلديأ . وامتثاا لقوهل تعاح } 

) املرتبـة الثان ـة .ـاك موجـودة   { . اذلين أ منوا الوا عل ه وسلموا ت لامي 

: التوع وادلعاء لقـوهل عل ـه ال ـ م ) ادلعـاء مـا املرتبة الثالثة  الأال (

العبادة (  بل متضمن وحـاوي وجـامع ملطالـب ادلن ـا وال خـرة   والوسـس ةل 

رتقاء ا ح هذا املراتب العل ة ك رثة ذكر هللا مع احلضـور وا شـوع وال ي ل  

   لك ماتتلوا . 

وهذا يوائد ورددل ع ح   الغم عىل مقام الرضـا   ونقـدم قبلهـا  

ــد بلغــين مــن الكم ســس دان الرســ امل،ــو   ســسهت س   وق ــة ا  ــة وبراع توط 

والكنـيف املديو  احلبيب معر بن هـادو  وذكل عنـدما مسـع القائـل يقـوس : 

أأابع   يقاس ريض هللا عنه ردا عل ـه : ادلن ـا ت وى قطب ماجحة الف م 

لكها مات وى قطب أأابع . وقاس الفض ل ابن ع ا  ريض هللا عنـه : ا   

ادلن ا لوعرضت ع  تذاياكها ب  ح اب اسستقذرهتا كام ل ـستقذر أأحـدمك 

اجل فــة . وقــاس أأبــو حــامت   روضــة العقــ ء : أأغــىن الأغن ــاء مــن   يكــن 

لفقراء من اك  احلرص عل ه أأمـاكا . يعـي ملـا هانـت للحرص أأساكا   وأأيقر ا

ادلن ا  أأي عند املـوح جـل وعـ  أأطلقهـا عـىل مـن اقـدر هل عنـدا   قـاس 

ذا أأحب ادلن ا أأ  أأخر  ح وة ذكري من  تعاح ) ا   أأهو  ماأأيعل ابلعا  ا 

قلبه ( . ومن أ يادل ا خرا  ح وة ذكر هللا عيف وجل اا عرا  عنـه . قـاس 
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اجلن    17] ال ية  عر  عن ذكر ربه ل لكه عذااب اعدا {} ومن يتعاح 

ييقي  هل شس طاان أأي من اا نس يهو هل قرين يي،دا عن ذكر هللا وأأعـامس 

ا اك . قاس أأبو سلامي  ادلارام : أأنـواع اليفهـد لكهـا   لكمـة واحـدة وت : 

 ترك مالشغ  عن هللا عيف وجل . اهـ

نا من مجةل ماق،ـدانا أأ  ادلن ـا ق نرشع ال     املق،ود  واملراد ه  

ماياها راحة  بـل ت دار كـدر . ومـن هنـا قـاس بعـ  العـاريني ريض هللا 

عنه : خرجوا الناس من ادلن ا و  يذوقوا طعم الذلة   قيل ومات  الذلة ؟ 

قاس ذلة ال،فا اب  . قاس سس داناحلبيب  ع  بـن ح ـن ريض هللا عنـه : 

ه قطـع رأأسـل . وقـاس الشـس ا العـارا اب  ساعة ال،فا اتفوتل لو يقع يي

وادلاس عل ه معر ابخمرمـه ريض هللا عنـه ونفعنـا بـه   سـس اق مقـام الرضـا 

 والت لمي شعرًا : 

ــ افا الراح اياهل احملـ   مفن راد لرشب  ييرشب  ـبهـ
نه تــوجبــــــيقوم  ترى سا  أأهل الهوى أأقبل  وا هل ا 

ذا جــ  ني مرحبــب به أألـفنرح  ـاـــــــتوجب عل نا ا 

 مدامته والنأس  مـذهب  ـداــــــــــبدا للندا  وبيـــ

  ع معـتبـــــمفا   اهي خ  واـــــو لوا احلــ ا واسرت 

ذا ربمك جاد وأأعـ   ذوامابدا من عطا الرب  ـطأــــــا 

 ترى نود أأهل الهوى هب  هـــــــــعىل ذا بطربه ونيـــ

ذا هبت احلايه أأاــ  ا   شــامس أأوأأزيبـــــــ   رواـــا 

 مع الرحي   البحر ت حب  امــــو لوا ج ب املغـــ

 وساكوا عىل لك  مذهب  ا ح حيأ ما هللا هــداها
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 راكب وتذ هبــــجت  ابملـ  ايضـــــمع القدرة ا   املــق

 دعوها ا   تدأهللا  ا أأوخب  وها مع هللاــــدعوها دعــ

ذا اك  ايقــ  مفن راد يغضب  ييغضب  وم  رايضـــــا 

ــ  ذا اك  رايض  علي ــ ا   سوى عندان املدح  وال ب  ناـــ

ــ  ــ رض نا تكه رضي  ار  تلهبـــــا ح جنه أأونــ  ـناـــــ

 ــذ وأأط بــــيهو عندان ل  ابه هللا  وراداــــــوماجـــ

بـــــــــوبعحد تكه وق  مه وأأشقأقد أأسعد تكـــ  ـــرح

ــ ذا بىن لك مب  عىل  ــربـــيهل مابىن هللا  خي  ـــناـــ

ل ه  ا  نهتيأ  الأمر واطنب  ـ هلـــــــتعاح تعاح جـــ  ا 

 لب  منل ايذي تعجب  وما ذا لب اياهل ودي

 اء تقلبعىل ك ف ماشــــ  ـداـــــتعجب والأكوا  بيـ
 البه تغلبــــــــــوهمام تغـــ  وأأان أأوا ل كن وط رأأسل

ذا كنت تبغا ال ــ م  ـدأدب تـدأدبــــــــتـدأدب ت  هـــا 

ذا  طـــ  ـرى أأنهــــــوايلك من ايـ  اع وأأذنبمقرص ا 

 يهو  الرجا أأطمع من أأشعب  وهو يرجت  منل رجـوى 

 ـدها  ذنب يكتبــــمفا بع  غفر هللا ـــــــوخنمت ون تـــ

 عنه انقـ  ومن أأب ادل احلبيب   ن بن علوي ال قاا ريض هللا 

ح أأ  قاس :   عن الشس ا العارا اب  معر بن عبد هللا ابخمرمه ا 

 رب الأكرمـــــــواسس ع لذل ي قد قاهل احل

 ه تكـيــــابن عبد هللا ال،و  وذي ب                   

 يفو  مكمتـابذلي قد حوى من عي خم
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 ـظمـــــــــقوس شا  واك  مال در من                  

 همــ ييه ترايق من يعرا وين،ف ويف 

 دأما   بغ ت ال  مة  ل انقتل ت ـــ                  

 مـــــ  ميادين حمك هللا ا ح حيأ يـم

 يـــــــــــواترك اهلم سي ايسلامي  ت ــ                 

 مـــــما  ا م وعيفة ماكل امل  الأعـظ

 ي  يب عن املدح واذلمقلت للنفس م                   

 مــــواجهري لك عادا واتريك التلكفة ج

 مــــــواعلم  ا   العوائد   تعـوادها س                 

ــ  ــ وأ خرة لك من اتبع عوائدا ي  ندمــــــ

 منــــما هللا أألقا   العق  افا لك مغـ                  
 .اك هو يل حذا ابل س ف والرما واسي

 يــــــ  طريقــه مع القدرا وطدأطدأ وس                  

يهمه ا   كنت تفـ  ــ ذا الكم احملب ا   هم ــ

 يــــــوات د ييه واسستخر  معان ه واعــ                 

 يــــــــا   لك القيود ال وم للرش ت ـــ

 منـــــواطرح الأمر لكه ط مواك واغــ                  

 مـــــزمانل واترك الـهم والغ واغتمن من

  القل رازقل ح سبل مفه ليش هتتــم                 

 قف عىل ابب عيفا ذل ابلأعتاب واليفم

 مـــــوانطرح ابلفنا يكرم نيفوكل ويرحـ                   
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 مـــــــت رتح من عناها ياحملبه لها ســـ

د وعــىل أ هل  ــت واب ــاكادل معــت   واــىل هللا عــىل ســس دان محمــ 

 وحصبه وسي ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني . 

امحلــد   صمــدا ون ــستع نه عــىل ما ــب ويــر    وبعــد ملــا اك   

هــ يـتا يل   هـذا  1372اباح يوم الثلو  ولعـهل ت ـعة رجـب سـسنة 

يوب بيهنم ب ور هل ابب ابطنه ييه الرمحة وكاهرا من ال ية قوهل تعاح } 

احلديد   . ومن هنا نتلكم عىل ماورد من الكم  13{ ] ال ية اب ِقَبهل العذ

العلــامء الأعــ م   أأ  الأنــوار املنـــيفا مــن حتــت العــرش ا ح قلــب املــؤمن 

تنق م ا ح ق مني : نور أأذ  هل   ادلخوس   ونور   يـؤذ  هل   ادلخـوس 

  . أأمــا النــور اذلي   يــؤذ  هل   ادلخــوس يــهل حــاادل أأربــع : حــاا يكــو

ااحبه مع ربه وحاا مع نف ه   وحاا مع دن اا   وحاا مع معامةل العبـاد . 

وأأما اذلي أأذ  هل   ادلخوس ا ح  مي القلب وسويدائه يهـو ايعبـد سـواا 

ايا   يهذا اذلي يعين بـه  ا ا  وأأمـا اذلي    } ابطنـه ييـه الرمحـة {وا ب ا 

ب ور هل ابب بطنه ييه يوب بيهنم يؤذ   هل   ادلخوس هو قوهل تعاح } 

{ يا   ااحبه يتقلب من حـاا ا ح حـاا .  الرمحة وكاهرا من قبهل العذاب

ومـن النـاس مـن يعبـد هللا عـىل ومن هنا قـاس تعـاح   ال يـة الأخـرى } 

نقلب عىل وهـه خرسـ  طمدأ  به وا   أأاابته يتنة ا  حرا يا   أأاابه  اك ا 

احلـج   و  ال يـة  11يـة ] ال   ادلن ا وال خـرة ذكل هـو ا رسـا  املبـني {

ا من أأهللا هللا بقلب سـلمي الأخرى قاس تعاح  } يوم اينفع ماس وابنو  إ ا 

ذا اك  القلـب ال ـلمي ينفـع    { قاس سـس دان امحـد بـن ح ـن العطـاس : ا 

ت  املواطن يكيف اينفع   هذا املـوطن . أأي ادلن ـا   دار احملـن والفـنت 
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ان ع  بـن ح ـن : ايم،ـلا الن ـة والتعب والن،ب . ومن هنا يقوس سس د

( ي،احب القلب ال ـلمي هـو اذلي يـذوق . قلت أأالحنا بقلب سلمي . ) 

ح أ خـرا .  و  احلديأ ) ذاق طعم اا ميا  من ريض اب  راب ( احلديأ ا 

يرادا هذا احلـديأ قـاس  سقاط التدباك بعد ا  قاس ااحب كتاب التنوير   ا 

احب القلـب ال ـلمي مـن الهـوى ريض هللا عنه : قاس بع  العـاريني : اـ

ــدأرسار املعــام .  وهــذا مــر  لك  ) قلــت (والشــهوادل النف ــان ة يــتذلذ ب

عارا واال   وأأنـوارا وامتداداتـه ا ح قلبـه متوااـل . قـاس الـوادل علـوي 

 رمحه هللا شعرًا : 

 لك من هل ب،اكا دوب راعدا يرعد 

 وامل ق  ل ق  دامئ الوقت رسمـد

وأأما من واف بقوهل  ابطنه ييه الرمحة { }وهذا واف قوهل تعاح  

يهو مقفل القلب   حيد عن ال ـنن  } يوب بيهنم ب ور هل ابب {تعاح 

النـور  40{ ] ال يـة  ومن   جيعل هللا هل نورا مفاهل من نور . وقاس تعاح }

  . يانظر وتدأمل   الفريقني و  معىن ال ية الكرمية   وهـذا  ،ـل للعبـد 

ال خرة   يا رت لنف ل تكو  مـن أأي الفـريقني   يكـن مـن    ادلن ا قبل

ماكنت تدري ماالكتاب وا اا ميا  ولكن جعلاما أأهل النور . قاس تعاح  } 

الشورى   . وقاس تعاح   احلديأ  52{ ] ال ية نورا هندي به من نشاء 

ا مـن هديتــه ياسـسهتدوم أأهــدمك ( اللهــم  القـد ي ) ايعبــادي لكـمك ضــاس ا 

مين هديت   وعاينا يمين عاييت   وتولنا يـمين تول ـت   وابرك لنـا اهدان ي 

يامي أأعط ت   وقنا ا ماقضيت   ادلن ا وال خرة   اللهم ايمـن هـو الأوس 

وال خر والظاهر والبـاطن   ايطـاهر ايطـاهر ايطـاهر اييح ايقيـوم ايبـديع 
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كــرام أأســدأكل بنــور وهــل الكــرط  ــا م ال ــموادل والأر  ايذا اجلــ س واا 

سسباس سرتك   ادلن ا وال خرة   وأأسدأكل نـورا    عاييتل ونعمتل   و ام ا 

قليب   ونـورا   قـربي   ونـورا   مسعـ    ونـورا   برصـي   ونـورا   

شعري   ونورا   برشي   ونورا   محل    ونورا   عظايم   ونورا مـن 

  ونـورا  بني يدي   ونورا من  لف    ونورا عن مي ين   ونورا عن شـاميل

من يو    ونورا من حتيت   اللهم اجعـل يل نـورا   واعطـين نـورا أأعظـم 

 نورا   واجعلين نورا برمحتل اي أأرمح الرامحني . 

 1372وملا اك  اباح يوم الثلو  ولعهل ا حدى عرش رجب سسنة  

هـ جاؤم أأانس من الأقرابء وطائفة بعد طائفة وهيح جـر   ن ـاء ورجـاس 

ا اب  صو سـاعة مـن املغـرب  وبنادل اغار وأأواد نقضت اجلل ة ا    وا ا 

  وضاق ادري ومر  ج م  من املراقبـة   يرصدل أأ ثـل وـاورد عـن 

سس د الطائفة اجلن د حيأ يقوس ريض هللا عنه ونفعنـا بـه : أأاـلت أأاـ  

اأأشستغل بعدا اا يرد ع ح من املشغ دل من مج ع ما  الكـو  وهـو : أأ  

ء ويتنة   ومن ازهما وأأهلها أأ  يتلقوم بلك مـا أأكـرا ادلن ا دار ن ومغ وب 

ا يالأال هو الأوس .   ) قلت (  يا   تلقوم ب ء اا أأحب يهو يضل وا 

ومن هنا وطنت نفيسـ عـىل ال،ـرب اسـسامي مـع جمال ـة العشـاكة والأقـرب 

جتنبوا جمالس العشاكة ( . قاس  يالأقرب من اللحمة . وك ف ا وقد ورد ) ا 

ن ح ن ريض هللا عنه : وا   اك  وابد من امليفامحة يعل ـل سس دان ع  ب

حفـاء احملـايني   وجفـاء اجملـايني    ق عل ل ابل،رب وهو ليفوم املداراة مـن ا 

براهمي عىل نبينا وعل ه ال ـ م بقـوهل }  و ثل وا أأ رب هللا تعاح عن  ل هل ا 

ــو هيــدين إ واذلي ــين يه ــاملني إ اذلي  لق ا رب الع ــدو يل ا  ــا هنم ع ــو  ي ه
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ذا مرضـت يهـو لشـفني إ واذلي مي تـين ق   ـني إ  يطعمين ول ـقني إ وا 

واذلي أأطمع أأ  يغفر يل خط ئيت يوم ادلين إ رب هب يل حكـام وأأحلقـين 

ابل،احلني إ واجعل يل ل ا  ادق   ال خرين إ واجعلين من ور ة جنة 

د الشعراء   ق يـدأيت ابلتح،ـنادل مـن الأورا 85 -77] ال ايدل  النعمي إ {

واا سستعاذادل من ا اا نس واجلن امجعني . ومن التح،نادل مـاورد عـن 

اا مام النووي   ومن دعواته اجلالبة  ـاكادل ادلن ـا وال خـرة   واا سـستعاذة 

من ا ادلن ـا وال خـرة هـو قـوهل ريض هللا عنـه : اللهـم ا م أأسـدأكل برسـ 

حتجبــت بنــور هللا وبنــور  اذلادل وبــذا دل الرســ هــو أأنــت وأأنــت هــو   ا 

رش هللا وبلك ا   هو   من عدوي وعدو هللا ومن الك ما ل  هللا ع

ا اب    خ ـت عـىل نفيسـ وديـين وأأهـ   وائة أألف أألف احوس واقوة ا 

ومايل ومج ع ما أأعطام ريب خبامت هللا القدوس املن ـع اذلي خـمت بـه أأقطـار 

محمـد  ال موادل والأر  وح ،نا هللا ونعم الوك ل   واىل هللا عىل سس دان

وعىل أ هل الطاهرين برمحتل ايأأرمح الرامحني . ق قرأ ءة املعوذتني مـرة مـرة   

لقوهل عل ه ال  م : ماتعوذ متعوذ وثلاهام . ق يقوس : أأع ذك اللهـم مـن ا 

ذكل لكــه   اللهــم اجعلنــا نبــادل نعمتــل واجتعلنــا ح،ــاد نقمتــل   اللهــم 

يتنا   محع ـ  حاميتنـا   احترمنا  اك ماعندك لرش ماعندان   كه عص كفا

اللهم اياك  من   ال موادل ال سبع ومابيهنام اكفنا اللهـم ا لك ذي ا   

اكفنا ا من خناا وصذر   اكفنا ا أأنف سنا  ااة وا  لقـل عامـة   

اللهم اكفنا ا من انط ـ  لرشـا   ا   اك  قريبـا أأخطـا أأواك  بع ـدا أأبطـا 

ان اجعل رأأهيم شسىت   اللهم اكفنا ا من  يؤذينا ويؤذي امل ـلمني   اللهـم ا 

جنع    صورن ونعوذبل من اورن ون ستكفيل ا اين واحوس واقـوة 
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ا اب  الع  العظمي   وعاينا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوادلينا وملشاخئنا  ا 

اين من النـار واكفنـا املـؤذيني  ومعلم نا ووادلهيم ومج ع امل لمني   أأجران وا 

اين اجلنـة وأأنـت عنـا را     واـىل  واخمت لنا وهلم منل خبـاك وأأسـكنا وا 

هللا عــىل ســس دان محمــد وعــىل أ هل وحصبــه وســي وامحلــد   رب العــاملني   

سسبحا  ربل رب العيفة عام ي،ـفو    وسـ م عـىل املرسـلني   وامحلـد   

 العاملني   ا   هللا وم ئكته ي،لو  عىل النيب ايأأهيا اذلين أ منوا اـلوا عل ـه

وســلموا ت ــلامي   دعــوان ياهــا ســسبحانل اللهــم وحت ــهتم ياهــا ســ م وأ خــر 

دعوان أأ  امحلد   رب العاملني   ال، ة وال  م عل ل ايسس د املرسـلني 

  ال، ة وال  م عل ـل اي ـامت النبيـني   ال،ـ ة وال ـ م عل ـل ايمـن 

ر احملدلـني أأرس  هللا رمحة للعاملني   ال، ة وال ـ م عل ـل اي قائـد الغـ

ا ح جنادل النعمي   وسي وريض هللا تعاح عن أأحصاب رسوس هللا أأمجعـني 

 أ مني . 

ق خنــمت هــذا املقــام بدأب ــادل ل ــس دان عــ  بــن ح ــن أأوردهــا عــىل  

 س،يل الت ل ة ملا ح،ل عل ه من عداوة عشاكته   قاس ريض هللا عنه : 

 ـل املعامــــــهــابين مغراا قليب وحل اي

 واربي من شغويب لل واجل م ضام                  

 ــوامــــويكري حار   وقتنا وقت الش

 فامــــــمن احصبته وابلغت   ودا جــ                  

 امــومن شسنفت هل كأس حلوا رصا  ه

 جنا يل   اجليفاء من حد  خس  اجملام                   

 ماومن شس ددل ح،نه ب دي  والل ــــ
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ــ                    ــ هدم ماقد تقدم برجهل من مـ  بامــــــ

 امـــــــــزما  الع  ييه انبذس  والـــرب ي

 وامـوا ت هن كفأ  اك من رجل أأوغ                  

ــ ولو عديت ذي ابعدوا بعد  الـ   تدامـــ

ــ                    ــ وعادوا بعد مادارسوم    امل  مثاـــــ

 امــــوطلبوا عندي العي واست قوا دنـ

 ـوامــح ،ت أ اا رجعوا حل ادي ع                  

 امـــــــولكن ح سيب هللا وتدباكا   كــف

رجع ومنه الفيفع واللك يــ                    ل ه ا   امــــــــا 

 ـاممـــــواىل هللا عىل امل،طفأ طه الي

 امـــــــــــد جدان الهامش  قريش كـــنمحم                  

 وعد أأهل احل د والعداوة والشــوام

سـسهت س وتوط ـة ملـا صـن   هذا الرساا واقعة   ونقدم قبلهـا براعـة ا 

يل مـدة والفقـاك تعرتينـا  1372ب،ددا . وملا اك      عرش رجب سسنة 

   يقوبل يل أأمرا  ابطن ة   يطلع علاها أأحد   وت  الأمرا  أأنواع شسىت

من اللط ف ا باك بلك نوع بنوع من اللطف والعايية وامحلد هللا عىل ذكل 

   والرساا ت هذا : 

أأ ربم بع  العاريني اب  وهو من أأرابب النـور قـاس :  ) يائدة (

ا   هللا سـسبحانه وتعـاح يقـوس : ايدن ـا . ابلت،ـغاك وذكل بضـم ادلاس ويـتا 

يص و  مرري أأول ااي لكي  هينو  ب ء مـن شـهواتل النو  وال ا   أأي َمححِ

ل ل . أأوماهـذا معنـاا لأم حويـت مضـمونه .  )   أأوقاس : لكي  ينظرو  ا 
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ولك منطوق مفهوم   وبضدا أأبناء ادلن ا ون كفار النعم . قاس عل ـه  قلت (

ال  م ) ادلن ا جسن املؤمن ( يياهـل تـرى مـن اك    ال ـجن جيـد ييـه 

ا بعد خروجه منه ا ح دار البقـاء ابنتقـاهل مـن دار الفنـا .  راحة   ا وهللا ا 

واباةل ا   الـويل   راحتـه وأأن ـه واـفاا اب  ومداومـة ذكـر هللا . قـاس 

} مفن يرد هللا أأ  هيديه لرشح اـدرا ل  سـ م ومـن يـرد أأ  يضـهل تعاح 

الأنعـام   .  125] ال يـة  جيعل ادرا ض قا حرجا كأمنا ي،عد   ال ـامء {

  اك    كاهرا م رتحي ولكن قلبه معذب   أأودية ادلن ا   وأأما الـويل وا  

} اي أأيهتا الـنفس   تبوحة جنته وعادا   ادلن ا ون اخملاطبني بقوهل تعاح 

املطم نة إ أأرجع  ا ح ربل راض ة مرض ة إ ياد     عبادي إ واد ـ  

مطم نـة  الفجـر   اللهـم اجعـل نفيسـ نف ـا 30 – 27] ال ايدل  جنـيت {

ط بة طائعة حايظة   تؤمن بلقائل وتقنع بعطائل حـىت تكـو  أأهـ  لأداء 

هنـاظ اهلمـة ابلنشـاط  حقوقل   وأأعين عىل حت ني الن ة وتنـيفيه الطويـة وا 

للعمل ال،اد حىت تعط نا أأيضل العط ة   وتغفر لنا لك ذنـب وخط  ـة   

ان نعي ابلعي ال قـ ني اذلي انشـل ييـه واجعلنا ان يرغب   ا اك   اللهم ا 

أأ  قضاؤك انيذ وحكل يينا عدس ما  وقدرك اكئن لنا وعل نا   ين دأكل 

 اللهم  اك القضا و اك القدر   عايية اي أأرمح الرامحني . 

ذا   ومــن الكم ســس دان معــر ابــن ا طــاب ريض هللا عنــه يقــوس : ا 

 أأايب املؤمن و،ـ بة يـهل   طاهـا  ـ   نعـم : أأوس نعمـة أأ  اتكـو   

دينــه   الثان ــة : ا   هللا قــادر أأ  يــب  عبــدا بــدأعظم مــن ذكل يلطــف   

نهتيأ . ومـن ال،شـائر العظميـة مـع اا عـرتاا هـو  نل مدأجور  ا . ا  الثالثة : ا 

ماورد عن ع  ابن أأيب طالب كرم هللا وهه أأنه يقوس : أأر  أ يـة عنـدي 
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أأيـديمك  وما أأاابمك من م،ـ بة يـك ك ـ،ت  كتاب هللا هو قوهل تعـاح } 

الشـورى   يـا ذ  امل،ـ بة تكفـر مـا أأاـابه  30{ ] ال يـة ويعفو عن كثاك 

وك سبه العبد من اذلنوب وال اثم بل ويعفو عن كثـاك   مفـا يبقـأ يشء بعـد 

الكرثة من الـرب العظـمي اذلي ايتعاكمـه يشء جـل وعـ    يالأول ـاء هلـم 

ي  الأكـرب مشاهد لأهنم ينظرو  بنور هللا . ومن هنـا يقـوس سـس دان ال،ـد

ــاس  ــب ؟ يق ــدأيت كل بطبي ــل هل أأن ــر  وقي ــا م ــه مل ــر ريض هللا عن أأيب بك

الطبيب أأمرضين . واملراد ابلطبيب هو هللا   لأنه سسبحانه وتعاح يعهل لكه 

مج ل من حصة أأوسقم . ويقر أأوغىن   ومنع أأوعطا   لأ  منعـه   احلقيقـة 

ذا تر  الت عل ه اذلنـوب عطا ومرضه حصة . واملراد ابل،حة هنا بدأ  العبد ا 

ي،حته   التوبة وهو املـر    يـا   املـر  للمـؤمن اكلكـاك خيـر  خبـأ 

احلديد يي،فأ وهو عني ال،حة املق،ودة من الطبيب الأعظم .  اهـ  قفـ  

هنــا ايقــر يت الرك كــة هنــا قفــ  . وهــو املــراد مــن الكم ســس دان أأيب بكــر 

بـراهمي  ا ل ـل عـىل نبينـا ال،دي  ريض هللا عنه . ومن هنا يقوس سـس دان ا 

ذا مرضــت يهــو لشــفني {وعل ــه ال ــ م   وهنــا حكــة لط فــة   رد  } وا 

الضماك ا ح نف ه خب ا اللكامدل املتقدمة   ال ية   يرد املـر  وأأسـسبابه 

ا ح نف ه  عل ه ال  م وذكل تـدأداب منـه مـع هللا . وهكـذا طريقـة الأول ـاء 

 رضوا  هللا علاهم أأمجعني . 

درلس وذكل   ب ا  الفرق ق نورد هنا من   الكم سس دان امحد بن ا 

بني الأول اء ال،احلني الأخيار وبني كفار النعم الفدـار   وا   اك    كـاهر 

الأمر علاهم نعمة يا هنا .اك محمـودة العاقبـة بـل و  احلـاس بتشـستيت مهـه   

} أأودية ادلن ا من اهلم والغم واحليف  . قاس ريض هللا عنه عـىل قـوهل تعـاح 
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   } وا   الفدار لف  حجمي {أأي   ادلن ا قبل ال خرة  الأبرار لف  نعمي { ا  

ادلن ا وال خرة . لأ  الأبرار   هدى والهـدى نـور والنـور وجـود والوجـود 

ــو هللا .  ــ  حجــمي ه ــار لف ــة } وا   الفد ــم   ضــ س والضــ س كلم { لأهن

حياء هللا والأولو  ت ـاة هللا تعـاح   ولـيس مـن  والظلمة عدم     و  اب 

حياء هللا لن حياته ت اة هللا يا   وجودن كعدهمم وا   اكنوا  اكنت حياته اب 

ذا اك  حيفينـا وـودل ودلا أأو بنرصـة    الظاهر   نعمـة   أأا تـرى املـ  ا 

عــدوا وروــا يكــو    ب ــستا  أأن ــ   بــني نــور وزهــور و  يــدا مفــات ا 

ر احليف  وع نـه مطلقـة ا يفائن وبني اجلواري واور ز اريه لكن قلبه   ان

للوســن   قــد عــاا الطعــام والرشــاب   وضــاقت عل ــه الف ــس حادل مــن  

من معل ااحلا من ذكر أأوأأنو وهو مؤمن يلنح ينـه  الرحاب . قاس تعاح }

} ومـن أأعـر  النحل   . وقاس تعاح يامي عـدان  97] ال ية  حياة ط بة {

وقــاس تعــاح } طــه   .  124] ال يــة  عــن ذكــري يــا   هل معيشــة ضــن  {

] ال يـة  ولنذيقهنم من العذاب الأدىن دو  العذاب الأكرب لعلهم يرجعـو  {

ل ل مردًا مج   . شعرًا :  21  ال ددة   اللهم ردان ا 

 ا   عادتل اااهل   لـــــــ ايمجمل اي مجــ 

  لها تعرب سـهاهل  مجل ادلن ا والأخرى

ريقني مــن الأبــرار ق نــورد مــن الكم العــاريني اب    ب ــا  الفــ 

والفدار   ونقدم أأوا أأب ـادل ل ـس دان عـ  بـن ح ـن العطـاس توط ـة ملـا 

سس دأيت   قاس ريض هللا عنه ونفعنا به وذكل    بة ادلن ـا وما ،ـل ياهـا 

 من الكدر شعرًا : 
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 ــ ــــــــقا  حت،ن من ادلن ا بفهم  دقي

 ـري ــــــاثقب خيل،ل من غرقاهتا واحلـ                

   ــــ ـا الغ  ــومد كفل ا ح مواك جنـ

ــ واطلبه ايقا  التويي  حىت  تفـ                   ــ  ـــ

 من نومة اجلهل ذي يعقب  ه ك احمل  

 ري ـــــــــــوكن علاها كام جمتاز جازع طــ                

ــ أأومال واقف يعاين ميفبةل   مضــ     ــ

 رث الرشب من ماها اذلابح العقـ  اتك                 

 ري ــــشفها غبب مك .دا   جلها من غـ

 هذا  رب ادق ييه التبرصة من اـدي                   

 ربي ـــــهم  تشوا اليفها واليفهلقة والــ

ــ وتق ر مال مجـــةل حسقهتم حس                      ـــــــــ

ــ  سستقبلهتم ابلضحل  وامله ــ ـ غرهتم ا     ــ

   ـــــــ وت كام قيل كاهرها يغـــر امحل                 

ذا حد ذكرها   ــ  الفم ري   ـــــــحلوا ا 

ــ                  ــ ويظهر ال،رش من تذاكرها والشه    ـــ

   ـــــــــ لوز ت رت جنايتــــها بل،ٍس مل 

  ــتواري الع ب يكفر شيب يبع  بعــي                

   ت احر الطالب الراغب وت سيب الرقــــ 

 ن نشس  ـــــتقوس شفنا اغاكة ابجلـــنا م                 

 وأأمىس خياطب ذك  العذارء يبا أأنه يري 
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نه يقـــ                  ــع ل ستفي ــــــــــــملا قرب مهنا ا 
   ــ ملس ع،ب   ركب مال احلطب والشق 

  ــيــــ ماجرى واكرث علاها ال،ـف  ندم عىل                

ــ وام ت معـاكة تبا قتهل ب هم رشـ     ـــ

 هل   املنجــن  ــــــــكام جامعه غـدوا قب                

 من اقتل مـادل   احل،س املن ع الو   

 رر حقيـ ــــذا وافها وهللا الشـاهد مق                

 امل ستض  ــطر و ــــــوبعد ايمنقذ املضــ

 ر البع د الغـم  ـــايجمري الرحي   البـح                

 طفأ والعتــ  ـــــايرب ساكل ت  امل،

 ـ  ــــ ني ماايطـ كأأ  احتمل عىل امل                  

  ــديــــمن حب دن ا ادلاناي اتكن   م

ــ وعاينا من ب اي حـتفها والــدح                     ـ ـــــــ

ــ واتلكين ا ح غــاكك بغ   أأوشف     ـــ
 لواك  من اك  من  ل أأو من أأانا شقي                    

  ـــــــــمايل بغاكك يعاملين ريـــ ع أأوو ي

  ـربنا أأسقنا من افا رمحتل نعم الرحي                

 إإإإإإ

فــة ومــن الكم بعــ  العــاريني يقــوس : ا   بــين أ دم طائفتــا    طائ 

نظروا ا ح مشاهد خياس ادلن ا و  كوا بتدأميل الأمل الطويـل و  يتفكـروا 

  النََّفس الأ اك   وطائفة مهنم عق ء جعلوا النفس الأ اك ن،ـب أأع ـهنم 
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ميـاهنم  ل نظروا ماذا يكو  م،اكن وك ـف خيرجـو  مـن ادلن ـا ويفارقوهنـا وا 

يرتكونــه لأعــداام  ســا    ومــااذلي معهــم مــن ادلن ــا   قبــورن   ومــااذلي

ويبقأ علاهم وابهل ون هل   وهذا الفكر واجب عىل اكية ا ل  . يقف هنـا 

نه معدة   ال لوك ا ح نعمي ادلن ا وال خرة . ومن هنـا يقـوس بعضـهم : ا    يا 

العبد ي، به عند املودل م، ،تا  ايشء أأعظـم مهنـا وت أأنـه يفـارق مـاهل 

ردان نقهل يا     ذكل مجمع ا اك لكـه لكه و اسب عل ه لكه . انهتيأ نقل ماأأ 

  دن اا وأأخراا   وهللا يويـ  ويـ م النعمـة عل نـا ويفعـل بنـا مـا هـو أأهـهل 

نه أأهل التقوى وأأهل املغفرة وهـو جـواد كـرط  وايفعل بنا ماصن هل أأهل يا 

رؤوا رحمي   واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبـه وسـي ت ـلامي 

 العاملني .  كثاكا وامحلد   رب

ذ أأ ـذان مـن متضمنة عىل مقام ال،دق لقـوهل تعـاح }  ) يائدة (  وا 

براهمي وموىس وعيىس ابن مـرط وأأ ـذان  النبيني ميثاقهم ومنل ومن نوح وا 

ــدقهم { ]  ــن ا ــادقني ع ــس ل ال، ــا إ لي  ــا .ل ظ ــهنم ميثاق  8-7ال ايدل م

سـسهت س لهـذا  الفائـدة الأحيفاب    . وهـذا ال يـة جعلناهـا توط ـة وبراعـة ا 

وت هذا : روي أأ  جربيل أأهدى ا ح النيب اىل هللا عل ـه وسـي  ـ   

خ،اس : احل اء والعقل وادلين   يقاس هل جربيل ا  رت ايمحمد ا حدى الث   

  ياختار احل اء   يقاس جربيل للعقل وادلين هيح نرتقـ  ا ح ال ـامء   يقـاا 

ان تعاهدان أأ  انفارق احل اء مـن أأيـن مـااك  . أأ   ) قلـت (وماهـذا معنـاا . ا 

يهذا الفائدة جامعة للخ،اس احملمـودة اعـا وعقـ    عـادة وعبـادة . وقـد 

ورد حديثا ) ادلين احل ـاء ومـن احيـاء هل اديـن هل ( واحل ـاء مـاء ل ـق  

ل ــه اذلكــر  حيــاة القلــوب   مفــن احيــاء هل يقــد مــادل قلبــه يــ  يتطــرق ا 



 350 

]  يا و   القـوس عـىل ال يـرين {} ل نذر من اك  ح والتذكاك . قاس تعاح 

لس   ون أأموادل القلـوب . ق نـردا  هنـا بلكـامدل   يـاعي أأ   70ال ية 

ا ابل،دق . قاس  من ملحقادل احل اء أأ  ايتعاطا ااحبه   عادة أأوعبادة ا 

 119{ ]  يـة  اي أأهيا اذلين أ منوا اتقوا هللا وكونوا مـع ال،ـادقني تعاح } 

  ذا املقام أأ    ب لقـاء هللا . قـاس عل ـه ال ـ م ) التوبة   يعىل املتح 

من أأحب لقاء هللا أأحب هللا لقاءا ( و  هذا املعىن قاس الوادل علـوي بـن 

 عبد هللا بن طالب رمحه هللا شعرًا : 

  بة املودل رأأس ال،دق اي اهل العقوس

 ل جبههل هـوســـــمن ا ب اللقاء جاه

 ا يضوساكا  ا  ــهذا هو ال،دق شو ماغ

ح أ خر الق، دة . والـغم عـىل ال،ـدق يشء عيفيـيف   و  هـذا   ا 

الوقت غريب . قاس عل ه ال  م ) بدأأ ادلين غريبا وسس عود غريبا كـام بـدا 

وان جاس خبـ هل   هـذا امل ـدا  مـن الرجـاس أأرابب الكـامس  ) قلت (( . 

 بـه سس دان العارا اب  الشس ا ابـن عـريب   ومـن الكمـه يقـوس نفعنـا هللا

وبعلومه وأأي  عل نا من يائضادل يهومـه أ مـني اللهـم أ مـني : ال،ـدق لكمـة 

جامعة للطري    عل ه دلـت املعجـيفادل لكهـا   يـاليفم ال،ـدق أأهيـا ال ـاكل 

 0000000ترى لب العداب واد ـل عـىل احلـ  عـىل قـدم ال،ـدق . 

حللفت أأ  جيعل الطاك تعكف عل ل   والوحوش ت،ـ   لفـل   وخيـر  

)   مابني املرشق واملغرب . انهتيأ الكمـه وهـو عيفيـيف جـدا . منل نور يض

وان جـاس أأيضـا   هـذا امل ـدا  الـوادل رمحـه هللا وذكل   تدأويـل  قلت (

 أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن العطاس حيأ يقوس ريض هللا عنه : 
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 ع   شسنفــع ين عىل غ،ن سان  مرتف

 وق هفــــدا  مدونع ومن حتته ومن ي                 

 فـــــــــــيدأوي جمـحنا ولكن   جــناا النط

شستغفــــــمك هام ذائ  ومك عاش  علي                    ه ا 

 ارا قطفـــــايخبت مواا ذي هو من مثـ

 فــــــــــــييه الفوائد ملن نـــاهل وييه التح                  

 فــــهللا الأحد ايع  يب من يـراقه الأس

 شفت العرب   ط به لك من جاوقف                  

 راـــوهو علك يوحل العارا ومن اع

 لفـــــاي.ارة هللا خباك ا ل  واهــل ال                   

 واــــــــصنا عىل ابوابمك نبغا الكرامه طـ

 ارذاــاي ال،احلني أأحووا من اك   ض                 

 اك شفــــــ شف اي خقوموا مع عبدمك هل

 د كفـــــــواقف عىل ابوابمك للجود قد م                 

 ا   يش وقع هل شكر وا  ماوقع ماانتكف 

 ايااحب الفضل ض فل جاك ساعة نطف                  

ع  رتاـــــيريد معروا واملعـروا منل ا 

 ـفـــــومن تض ف رجاس هللا به هللا لطـ                  

 راـــــعدودان   املضـايم لك من جا غ

 فـــــــــــا   زرهتم ابلن ادل الطيــــبه اف                  

 وقوا ساعة يع ضل   العمل من طرا
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 ـل الرشاـــــمال الفقيه املقدم سس د أأهـ                  

 وح عراـوسعد والشس ا بن عيىس  وم

ــ    ومك مشاص                    يـحر وافهم من وافـــــــ

ــ اي هللا وايالن ه اليفي   نه وقـــويل وقفـــــــ

 إإإإإ

والشـاهد   الأب ـادل الـيت أأولهـا الـوادل رمحـه هللا   يقـد  ) قلت ( 

عىن به مقام ال،دق اذلي هو اعب املرتقأ كام ذكر ذكل احلبيب ع  بن 

 ذي ا لـ  العظـمي ح ن وهو الرصاط امل ستقمي   عىل قدم النـيب الكـرط

عل ه أأيضل ال، ة والت لمي   اذلي أأنيفس عل ه الرب العظمي بقـوهل تعـاح } 

هود   . ياسستقام اـىل  112] ال ية  ياسستقم كام أأمردل ومن اتب معل {

سستقامة   وكذا من تبعه عىل هنده ومنواهل . شعرًا :   هللا عل ه وسي وأأي ا 

 سعدوا  وبفضل هللا قد  يهم القوم اذلين هدوا  

 رأ      قـر ــــــومع الق  اك هللا ماق،ـدوا ـــولغ 

ــ رب يانفع    واهدان  احل سىن ترمهتم  ـنا بربكهتم ــ

 ـنتــــــــومعاياة من الفــ  هتمـــــوأأمتنا   طريقــ 

 } ياسـستقم كـام أأمـردل {قاس بع  العلامء املفرسين عىل قوهل تعـاح  

يـراط واتفــريط   وت تشــمل  أأي ماـل اا ســستقامة الــيت أأمـردل  ــا بــ  ا 

العقائد والأعامس واا   ص   وهذا املراد ب،دق العبودية احملضة . واباةل 

يهذا الأمر منـتظم جبم ـع  اسـن الأحـ م الأاـل ة والفرع ـة   والكـامادل 

النظرية والعمل ة   وا رو  عن عهدته مايكو  من ال،عوبة   وذلكل قاس 
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نهتـيأ مـن رسوس هللا اىل هللا  عل ـه وسـي ) شـس ،تين هـود ( احلـديأ . ا 

 حاشس ة اال عىل اجل لني . 

وال،دق   الأقوا س والأيعاس واملقااد والن ادل يبلـغ  ـا  ) قلت ( 

العبد منـازس الأبـرار والأخيـار   ادلن ـا وال خـرة دار القـرار   وروـا ت،ـاك 

ةل يا   هذا املقـام العادادل   حقه عبادادل   احلراكدل وال كنادل . وابا

ح الكبـاك املتعـاس .  عيفييف املنـاس   ويـتا ابب الواـاس   وطريقـة مواـةل ا 

ح هنا نقب  عنا  القي . وي،ل ا طاب يامي تقدم من ا طاب   ماقاهل  وا 

ا   املتقني   جنـادل وهنـر إ   مقعـد اـدق عنـد مل ـل رب الأرابب } 

ومن هنا اك  الـوادل رمحـه القمر   .  55-54] ال ايدل  مقتدر إ الرمحن  {

ح هـذا املقـام الرشـيف  هللا ي،ل ويقف عـىل قـوهل تعـاح } الـرمحن { . وا 

املن ــف يقــاس   بعــ  الأدع ــة النبويــة : ايقــوي ايقــامئ ايقــادر ايمقتــدر   

ايقوي من للضع ف .اكك   ايغين مـن للفقـاك .ـاكك   ايعيفيـيف مـن لذلل ـل 

لباس التقوى اذلي هو  اك .اكك   أأجل سين عىل ب اط ال،دق وال، سين 

وما أأح ن ماقاهل قطب اا رشـاد احلبيـب عبـد  ) قلت (وهو من أ ايتل . 

 هللا بن علوي احلداد   مقام ال،دق حيأ يقوس ريض هللا عنه شعرًا : 

 ترضوا ع ح ون أأحب ومن شــنا  ـدما ــأأنمت مرادي  ا أأابيل بعــ  

 اك يشء يقتـــىنـــــائر خنور الرس   بمكـ بودادمك حت ا  القـلوب وح   

ــ وبقربمك وواــالمك تت    ــ رواح   رو  املرسة واله   نعم الأ ـــ  ـــنا ــ
ــ     مقعد ال،دق اذلي قد أأاقت   ــ أأنوارا ابلعــ  ند ايكل من سسناـــــ

ــ   ـوراـــــواملتقو  رجاهل وحضــ   ــ ايرب ياحلقـ  ــنا  م ايربناـــــــــــ
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مــن حــمك الــوادل رمحــه هللا يــامي يلــيفم وينبغــ  لل ــاكل و  ) يائــدة ( 

ال،ادق وذكل يامي يقاس   املثل ال ـائر عـىل أأل ـسنة العامـة عنـد قـوهلم ] 

س الــوادل رمحــه هللا هــذا  رم ا طــاء جت ــل ال،ــائبادل   أأي ال،ــواب يــدأوح ا 

رم ا طـا الأر    أأي  رم ا طا يعين  ا  املقاا بدأح ن تدأويل وقاس : قوهلم ا 

ذا معلـت بقـوكل  اتق،دا ا هيفا واجيفا حف نئـذ جي ـل ال،ـواب . أأي ا 

 ويع  ال،دق جي ل مطلوبل عىل أأح ن وجه وأأح ن حاس وأأنعم ابس . 

وأأما اا   ص مع هللا جل وعـ  هـو ماقـاهل ايب احل ـن  ) قلت ( 

ننا ننظر ا ح هللا ببرص اا ميا  واا يقا    يدأغناان  الشاذيل ريض هللا عنه : ا 

دلل ــل والربهــا    واســستدس بــه عــىل ا لــ    هــل   الوجــود ذكل عــن ا

يشء سوى هللا الواحد احل  ي  نران   وا   اك  وابـد يـرنان اكلهبـاء   

 الهوى ا   يتشسهتم   جتدن شيئا . اهـ  من احلمك العطائ ة . 

ذا اــلحت  ) يائـدة (  و  احلـديأ  ) أأا وا     اجل ـد مضـغة ا 

ذا ي ددل ي د اجل د لكه أأا وت القلـب ( ومـن  الا  اجل د لكه   وا 

املعلوم عند أأرابب الفهوم ا   ذرة من أأعامس القلب تعدس بدأمااس اجلباس مـن 

أأعامس اجلوارح . قاس بعضـهم : أأ ـربم عـن رجـل يعبـد هللا س ـني سـسنة 

يق،دته يقلت هل أأ ربم عنل هل قنعـت بـه ؟  قـاس ا   هـل أأنت ـ،ت 

ل ه ؟ قاس ا   هل رضيت عن منـا ميفيـدك منـه ال،ـ ة ا  ه ؟ قاس ا   قـاس ا 

وال،وم   قاس نعم   قاس لوا أأم أأسـستح  منـل لأ ربتـل ا   معاملتـل هل 

 س ني سسنة مدخوا   أأي معلوا . 

ومن أأعامس القلب التفكـر   و  احلـديأ ) تفكـر سـاعة  ) قلت ( 

تعدس عبادة سسنة ( و  روايـة سـستني سـسنة   و  روايـة أأخـرى سـسبعني 
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كذا روته الثقادل الأ بادل. قاس ااحب احلمك   ذكر الأنوار املنـيفا  سسنة .

من خيفائن الغ وب عىل القلوب : أأنـوار أأذ  لهـا   الواـوس   وأأنـوار أأذ  

لهـا   ادلخـوس . قـاس الشـارح : الأنـوار الـواردة عـىل القلـوب مـن خــيفائن 

قلـب الغ وب تنق م ا ح ق ـمني : أأنـوار أأذ  لهـا   الواـوس ا ح كـاهر ال

يقط   وأأنـوار أأذ  لهـا   ادلخـوس ا ح  ـمي القلـب وسـويدائه   يـالأنوار 

الوااةل ا ح كاهر القلب لشاهد العبد معهـا نف ـه وربـه ودن ـاا وأ خرتـه   

يتارة يكو  مع نف ه   واترة مع ربه   وطـورا ل ـعأ   العمـل ل خرتـه   

سويدائه ايظهـر وطورا يعمل   دن اا . والأنوار ادلا ةل ا ح  مي القلب و 

ايا . اهــ  ا ا  ا وجود هللا عيفو وجل   يذلكل ا ب سـواا وايعبـد ا  ياها ا 

وشاهد املقام ماسسب  اا ورد عن أأيب احل ن الشاذيل   قـوهل :  ) قلت (

ح أ خر الكمه .  ننا ننظر ا ح هللا . ا   ا 

واباةل أأ  تدباكك مـع كنـل انـه ي،ـلحل يهـذا اك .  ) قلت ( 

رد عن سس دان العارا اب  عبدالرمحن بن سـلامي  الأهـدس وما أأح ن ماو 

  سس اق ح ـن الظـن اب  تعـاح يقـوس   بعـ  دعواتـه : اللهـم ا     

تــدباكك مــايغين عــن احل ــل   وا     كرمــل مــاهو يــوق الأمــل   وا     

حلمل مال د ا لل   وا     عفوك مـاميحو اليفلـل   اللهـم يبقـوة تـدباكك 

لمل وعظـمي عفـوك اـل عـىل محمـد وعـىل أ س محمـد ويي  كرمل وسعة ح

وأأزواجــه وذريتــه وأأهــل بيتــه وال،ــحابة أأمجعــني   وأ س لك مــهنم واتبعــاهم 

دبرم بدأح ن تدباك   والطف يب يامي جردل بـه املقـادير   ا أأيتقـر وأأنـت 

ريب   وا أأضام وأأنت ح سيب   وأأنـت عـىل لك يشء قـدير  واـىل هللا 

 به وسي أأمجعني وامحلد   رب العاملني . عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحص 
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بـراهمي ا ل ـل  ) يائدة (    مقام الرضا . قاس هللا تعاح حاك ا عن ا 

بــراهمي اذلي َوىفح { عل ــه ال ــ م  الــنجم    روي أأنــه اك   37] ال يــة } وا 

عبدا الواك ل س دا يلام يـوم مـن الأايم غضـب عل ـه سـس دا ياسـستعطفه و  

ل ه   ول س  دا ااحب وادي   ي ار العبد ليشفعه ييـه   ي ـار يلتفت ا 

ل ه واتثل لأوامـرا    ا ح عند سس دا وأأ ربا تاس العبد  وأأنه اتئب وراجع ا 

يقاس سس دا للشفيع قد عفودل عنه   يرجع الرسوس ا ح عنـد العبـد وأأ ـربا 

يبي العبد   يقاس هل الرجل   تب  وقد عفا عنل   يقاس ا م أأريد رضاا . 

 اهـ 

ندما حت،ل الفراة عن قريـب يبـدي الفـر  والرسـور ملاقيـل : يع  

ذا ان ددل الُفر  حت،ل مطال ع الَفر  . ومقـاا أأهـل مكـه يقـوس قـائلهم :  ا 

ميحو هللا مالشاء ويث،ـت أأرسع من ير  هللا ماييش . وللك أأجل كتاب } 

الرعد   . اللهـم ا م أأسـدأكل رضـاك واجلنـة  39{ ] ال ية وعندا أأم الكتاب 

 بل من خسطل والنار . وأأعوذ

 اكـــــــاي أأرمح الرامحني أألطف بنا   قض

لهي  من نـ                  ــوازس ب كــــــــــــــــوعاينا ايا 

 داكــــــــــــوهب لنا ا اك لكه واهـدان  

 واكـــــون ستع نل ون ستغن ل عن من س                

 كاـــايااحب الفضل واا ح ا  نرجو عط

 اكـــــــــــــيا   مج ع املطالب لكها   رضـ                

ح أ خــر ادلعــاء . ومــن الكم الشــس ا عبــد العيفيــيف ادلابغ يقــوس   ا 

لتلم ذا امحد بن مبارك : انه يقوس وأأقَ َم اب  وأأكد وكـرر   ق ـمه مـرارا 
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نـه اميـودل املوتـة ذا شد   هللا شدا ل با كاهرا وابطنا يا  الـيت  ا  العبد ا 

ذا أأحوـ ربـه   قلبـه  يعريها الناس . ومن موضع أ خـر يقـوس : ا   العبـد ا 

وعي أأنه تعاح هو اذلي يفعل مالشاء و مك مايريد ا مدبر .اكا واايـل 

هل   ملكه جل وع    وأأنه تعاح لط ف بعبادا   يعطاهم أأكـرث اـا ي نونـه 

وكـ   ويتخـذا    ويرمحهم يوق مـايظنو    يعنـد ذكل يـر  العبـد بربـه

ل ـه ابلطويـة ويضـع  ل ـه ابللك ـة   وينقطـع ا  مج ع أأمـورا دلـ     وينحـاش ا 

ا عل ـه   يعنـد  مقال دا ومج ع أأزمتـه   يديـه   وايعـوس   مج ـع أأمـورا ا 

ذكل لشاهد ماا عني رأأدل وا أأذ  مسعت واخطر عـىل قلـب برشـ مـن 

بـه معمـور اب  عـيف ا اكادل اليت يفعلها سس دا ومالكه   هـذا شـدأ  مـن قل 

 وجل . اهـ 

 1372امحلد   وملا اك  حسر ل ةل الأحد واربع عرش رجـب سـسنة  

هـ  ورد عىل الفقاك وارد   جماس الشكر   عـىل عوائـدا ااـ ةل وعطـاايا 

اجليفيةل ااينرشح به ال،دور وتتيرس به الأمور ادلينية وادلن ويـة   وهوهـذا 

ب م هللا الرمحن الرحمي إ والضحأ إ والل ل   : يدأقوس واب  تعاح نعوس : }

ذا جســأ ح أ خــر ال ــورة . ق يــدأيت بعــدها ب،ــ غ مــن امحلــد ابجلوامــع  ا  { ا 

الكوامل يدأقوس : امحلد   رب العاملني   محدا يؤا  نعمـه ويـ   ميفيـدا   

اللهم كل امحلد كام أأنت أأههل   وال عىل محمد كام أأنـت أأهـهل   وايعـل بنـا 

نـل أأهـل التقـوى وأأهـل املغفـرة . امحلـد   جبم ـع  امـدا ما أأنت أأههل    ا 

ــدا   املرضــ ة هل   الشــايعة  ــة عن ــه   املقدم ــة حلق ــدا   املؤدي ــة مليفي املوجب

لأماالها . ون دأهل أأ  ي،  ول ي عىل سـس دان محمـد وعـىل أ س سـس دان محمـد 

بدأيضل ال،لوادل وأألل التح ادل لكهـا   وأأ   بـوا بـدأاا منـازس اجلنـا  
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نعميها وايف املنـيفا ياها ايكرط . ق يقرأأ سورة : } أأ  نرشح كل ادرك و 

ح أ خر ال ـورة . ق يقـوس : رب ااح يل اـدري ولرسـ يل أأمـري )  { ا 

مائــة مــرة ( اللهــم ااح يل اــدري وااحــت بــه اــدور ال،ــاحلني مــن 

عبادك   ولرس يل أأمري والرسدل به أأمور ال،احلني من عبـادك   وسـدد 

وا سدددل به أأل سنة ال،احلني من عبادك   ادلن ا وال خـرة   اللهـم ل ام 

حق  يل يقيـين   و بتـين عـىل ديـين   وارزقـين رزقـا يكفيـين   واعطـين 

كتايب بمي ين   وا ت لط ع ح من يؤذيين ترمة محمد اىل هللا عل ه وسي 

. ق يقــوس : اللهــم اــل وســي وابرك عــىل ســس دان محمــد اــ ة ترشــح  ــا 

ري   وتيرس  ا أأمري   وتريع  ا قدري   و حو  ـا وزري وعـىل أ هل اد

 وحصبه وسي . ) مائة مرة ( ق يقوس : 

 ـاــــوانديته   ك م  ادلج  حططت رحايل بباب الكرط

لهي  أأقل عـــ  ولرس من العرس يل خمرجا  رثيتـــــــوقلت ا 

 ) عرشمرادل ( ق يدأيت بدأب ادل الشس ا معر ابخمرمه : 

 رب ا     ل عين ابب يض  مفن يل 

 ربد غ أ رمحتل غـ ــمن يل ا     ي                     
  )   اث ( اي هللا أأنظر ا ح حايل وضـعف  وذيل

 ا منل لك ــــوانطرايح عىل ابب الرج                     

   ونقـ ـــــواخن ع  عن أأعاميل وعق

 ــ ـــــــع  ا يضاكل بقويل ويعوانقطا                    
  ـــوا   جن ت أأويعلت يشء ب دي ورج

نه ايماكل الأم ك القباحئ  ــ                        ـــــــيا 
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  ـــوا طا مذهيب والنقص   الط نه أأا

 قد جردل به مقاديرك عىل انس قبـ                       

  ـــــياسستقالوك ملا  ايوا البطش ماــ

 ـلـــــياغتفردل ا طا وأأول هتم لك يضـ                    
 يدأر  واعطف ع  وارمح ورا يب وكـن يل

 واجرب ال وم ايجرب امل ساك ي  )   اث (                        

 ويلــيانت قد قلت اي هللا للويل واملــ

 ديلعند عــــاي اذلين أأرسيوا اتقنطوا                       
 واق،دوا ابيب ا   شس ئتوا ا يت ووا 

 يانرشح عندها ادري وحط ت رح                       

   رحاب الرجا واقبلت برش  ا أأه 

  ــمكتف  متلك بل عند وعري وسه                     

  ــمريخ ال رت  ايل الرس عن لك خ
 دك ح سيب ايحدييث وشغ ح سيب ا   ق                       

 إإإإإ

ق يقوس : ح سيب الرب من املربوبني   ح سيب ا ال  من اخمللوقني  

  ح سيب الرازق من املرزوقني   ح سيب اذلي هو ح سيب   ح ـسيب هللا 

ا هــو عل ــه تولكــت وهــو رب العــرش  هل ا  ونعــم الوك ــل   ح ــسيب هللا ل  ا 

قمي   واعت،موا اب  العظمي   ومن يعت،م اب  يقد هدي ا ح رصاط م ست

هو موامك ينعم املوح ونعم الن،اك . اينعم املـوح واينعـم الن،ـاك   ح ـسيب 

لقـد جـاءمك رسـوس مـن هللا ونعم الوك ل  ) يدأيت به سسبعني مرة ( ق يقوس } 
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أأنف مك عيفييف عل ه ماعنمت حريص عل مك ابملؤمنني رؤا رحـمي إ يـا   تولـوا 

ا هو عل  هل ا  ] ه تولكـت وهـو رب العـرش العظـمي  { يقل ح سيب هللا ل  ا 

ا هـو  ويردد قوهل تعاح التوبة   129-128ال ايدل  هل ا  } ح ـسيب هللا ل  ا 

{ ] ال ايدل ) سسبع مرادل ( ق يقوس :  عل ه تولكت وهو رب العرش العظمي

سسبحانل ريب ما أأحلمل   وتايل ما أأعلمل   وعـىل يـر  مـا أأقـدرك   

 بل دواي . أأنت  قيت ورجااي ياجعل ح ن كين 

ذا شس ئمت حت،ل  يل ا ملرام  لـــيدأنمت   الأاوس أأجل  أأا  ا 

 ودوا اي كرامـــــيباا ح ا  ج   ـبمك اعب الأمور يعود سه

 مك يضامـــــيكيف نيفيل سوح   ـــــــيليس سوامك للجود  أأهـ

 ـعهـــهللا معنا وايقرص من هللا مــ
  ن ستحفظه ن ستودعه ) سسبعا ( ن تنرص هللا                           

 عهــــنعم الرب ع اذلي من اذبه ربـــ
 دعاك امسعهايم ستج ب اسستجب داع                            

 واعطه ط به ومض أأشس اته الضــائعه

 عهـــــواحت ده ا ح خملوق ماينفـــــ                     

 عهــلو اك  وادلا وابنه وأأمه املرضـــ
ا أأنت ايموح ال ام الرايـعه                          مات عد ا 

 )   اث( تغين وتقين وتشف  منه مايوجعه
 من كنت مواا ماخيىش لعيفا ضــعه                       

 هـــيناس سؤهل وايظفرا من انزعــــ

 عهــــايواسع اجلود جودك مج ا نـــ                     
 س عىل اللك يي  الرمحه الواسـعهوانيف 
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 هـــوطهر الغل منا واحل د يانيفعــــ                     
 وال اي هللا عىل امحد شايع الشايعـه

 وأ هل وحصبه ومن حبه وجاهد معــه                     

ح لقياا   مجمــــ  عهـــــا ة دامئ ا 

عل ـه وسـي : اللهـم اـل  ق يدأيت  ذا ال، ة عىل النيب اـىل هللا 

عىل محمد اللهم اـل عل ـه وسـي واذهـب حـيف  قلـيب   ادلن ـا وال خـرة ) 

سسبع مرادل ( . اللهم االا يل ديين اذلي هو ع،ـمة أأمـري   وااـلا يل 

هياها معـادي   وااـلا يل دن ـاي الـيت ياهـا معـايش   واجعـل  أ خريت اليت ا 

مــن لك ا   اللهــم احل ــاة يل زايدة   لك  ــاك واجعــل املــودل راحــة يل 

زدان واتنق،نا   وأأكرمنا واهتنا  واعطنا واحترمنا   ورضـنا وار  عنـا   

اللهـم هــب يل حقــل وار  عـين  لقــل   ايواحــد اي أأحـد انفحــين منــل 

نل عىل لك يشء قدير   اللهم ايمن يعط  مـن ال ـعة ويدأ ـذ  بنفحة  اك ا 

عدكل   وويقنـا  ابلقدرة ويفعل مالشاء اب ط لنا من يض    وسلمنا من

بلطفــل   حــىت تــد لنا جنتــل   عاييــة   اللهــم اــن وجوهنــا ابلي ــار 

قتار   ين رتزق طاليب رزقـل   ون ـستعطف اار  لقـل    واتوهنا ابا 

ونشستغل تمد من أأعطاان   ون،ت  بذم من منعنـا   وأأنـت مـن وراء ذكل 

ا كل ي،ـنا  لكه أأهل العطاء واملنع   اللهم كام انت وجوهنا عن ال جود ا 

ل ل جبودك وكرمل اي أأرمح الرامحني . اللهم اغنـين بفضـ   ا ا  عن احلاجة ا 

عن من سـواك برمحتـل اب أأرمح الـرامحني   واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد 

وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني . اللهم ا   العـي عنـدك وهـو 

ل ــل أأمــري  جـوب عــين   وا أأعــي أأمــرًا ياختــارا لنفيسـ وقــد يوضــ ت ا 
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ل ل   وأأرضاها دليـل  ح أأحب الأمور ا  ورجوتل لفاقيت   يارشدم اللهم ا 

نـل تفعـل ماتشـاء وأأنـت عـىل لك يشء قـدير .    وامحدها عاقبة عنـدك ا 

اللهم اي هللا )   اث ( ايع  ايعظمي   اللهم أأح ـن عاقبتنـا   الأمـور لكهـا 

موجـود ايواجـد ايجـواد وأأجران من خيفي ادلن ا وعـذاب ال خـرة   اي هللا اي

ــوم ايذا  ــمي   اييح ايقي ــاح ايرزاق ايعل ــين   اييت ــين ايمغ ــوس ايغ ايذي الط

اجل س واا كرام ايبديع ال موادل والأر    ايحنا  ايمنا  ايقدط اا ح ا  

ل ــل    ايمــن ا ح ــانل يــوق لك ا ح ــا    عاملنــا ابا ح ــا  واتــردان ا 

لط ـب املبـارك الواسـع ب  سل اا متحا    وارزقنـا مـن رزقـل احلـ س ا

متحــا    مــع العاييــة   الأداي   الهــين   الأوطــا    مــن .ــاك  نــة وا ا 

والأبدا    ترمة محمد اىل هللا عل ه وسي سس د ودل عدان    مع اللطـف 

والعايية   الأداي  والأبدا    اللهم  ـم يل النعمـة حـىت هتنيـين املعيشـة   

  واكفين ن ادلن ا وأأهواس يـوم القيامـة واخمت يل خباك حىت اتوم ذنويب 

  عاييـــة   حـــىت تـــد لين اجلنـــة   عاييـــة   اللهـــم ابرك يل   ذريـــيت 

واتون   وويقهم لطاعتل وارزقين بـرن   اللهـم ا م أأعوذبـل مـن اهلـم 

واحليف    واعوذبل من العجيف والك ل   وأأعوذبـل مـن اجلـنب والبخـل   

نه وأأعوذبل من .لبة ادلين وقهر الر  جاس . اللهم اهدم لأح ن الأ  ق يا 

ا  نـه ايرصـا سـيهئا ا  ا أأنـت   وارصا عـين سـيهئا يا  اهيدي لأح سهنا ا 

أأنت . اللهم اجعل سيئد يت سيئد دل من حتـب واجتعـل ح ـسنايت ح ـسنادل 

ان ن دأكل رضاك واجلنة ونعوذبل من خسطـل والنـار .  من تبغ   . اللهم ا 

نل تعي حواجئ  لك  هـا ياقضـها وااـلا يل أأمـوري   مج ـع )   اث ( اللهم ا 

الأمور واىل هللا عىل سس دان محمد وأ هل عدد لك ذرة أألف مـرة . )  ـ اث ( 
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لهــي  معــذريت   وتعــي حــاجيت  نــل تعــي رسي وع نيــيت ياقبــل اي ا  اللهــم ا 

ميـاان  ياعطين سؤيل   وتعي ما  نفيس ياغفريل ذنويب . اللهم ا م أأسـدأكل ا 

ا ماكت،تــه يل يبــاا قلــيب   ويقينــا اــاد قا حــىت أأعــي  أأنــه لــن ي،ــ ،ين ا 

هل ا ا هللا رب  ــمي العظــمي   ا ا  هل ا ا هللا احلل ــا ق ــمته يل . ا ا  ورضــين و

ال موادل ال ـسبع ورب العـرش الكـرط وامحلـد   رب العـاملني . اللهـم ا م 

أأسدأكل موجبادل رمحتل وعيفامئ مغفرتـل والغنميـة مـن لك بـر والفوزابجلنـة 

لنار . اللهم ا تدع لنـا وا لوادلينـا وأأوادان ومـن أأحاطـت بـه والنداة من ا

ا قضــ ته    ا يرجتــه   وا دينــا ا  ا غفرتــه   واهــام ا  شــفقة قلوبنــا ذنبــا ا 

ا قضـ هتا  واحاجة من حواجئ ادلن ا وال خرة كل ياها رضا ولنا ياها اـ ح ا 

 ا ح طريـ  ولرسهتا اي أأرمح الرامحني   اللهم وير حظنا من التويي  واهـدان

يقـا  والت،ـدي  اي شـفي  ايرييـ    التحقي  وام ء قلوبنـا مـن اا ميـا  واا 

ل مـن  لقـل اذليـن حت ـاهم   عاييـة و  ـهتم   عاييـة ئناللهم اجعلنا ضـنا

وتع،ــمهم مــن مضــ دل الفــنت وحتفظهــم مــن أ يــادل الــيفمن وت ــلمهم مــن 

ل نا لك مـا م،ائب ادلين والبد    واتشتت مهنا   أأودية ادلن ا وحبب  ا 

حتبه ايبر ايواوس ترمة سس دان محمد الرسوس . اللهم ا م أأسـدأكل مـن ا ـاك 

لكه عاجهل وأ جهل ماعلمت منه وما  أأعي   وأأعوذبل مـن الرشـ لكـه عـاجهل 

هياهـا مـن قـوس  وأ جهل ماعلمـت منـه ومـا   أأعـي   وأأسـدأكل اجلنـة ومـاقرب ا 

هي اها من قوس ومعل ون ـة ومعل ون ة واعتقاد   وأأعوذبل من النار وماقرب ا 

ــدا اي أأرمح  ــه رش ــل عاقبت ــر ياجع ــن أأم ــم يل م ــيت الله ــاد   وماقض واعتق

الرامحني . اللهم ا م أأسدأكل من  اك ما سدأكل منه عبدك ون،يـل ورسـوكل 

محمد اىل هللا عل ه وسي   وأأسـستع ذك اـا اسـستعاذك منـه عبـدك ون،يـل 
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ل ــل الــب غ ورســوكل محمــد اــىل هللا عل ــه وســي   وأأنــت امل ــستعا  وع 

ا اب  الع  العظمي . اللهم ا م أأسدأكل من  اك مـا أأحـاط  واحوس واقوة ا 

به علمل   ادلن ـا وال خـرة   وأأعوذبـل مـن ا مـا أأحـاط بـه علمـل   

ادلن ا وال خرة . اللهم ايعظمي ال لطا    ايقـدط اا ح ـا    ايدامئ الـنعم   

زق   ايخف  اللطـف   ايمج ـل ايكثاك ا اك   ايواسع العطااي   ايابسط الر 

ال،نع   ايمج ل ال رت   ايحلامي ايعدل   ايكرميا ايبخل   ال ايرب عىل 

سس دان محمد وأ هل وسي  وريض هللا تعاح عن ال،ـحابة أأمجعـني . اللهـم كل 

امحلد كام أأنت أأههل   وال عىل محمـد كـام هـو أأهـهل   وايعـل بنـا مـا أأنـت 

وكل املن يض    وأأنـت ربنـا حقـا   وصـن أأههل   اللهم كل امحلد شكرا   

عب دك رقا   وأأنت   تيفس ذلكل أأه  . اللهم ايميرسـ لك ع ـاك  وايجـابر 

ــاك   وايمقــوي لك  ــين لك يق ــد   وايمغ ــاحب لك يري ــاك   وايا لك ك 

ضـع ف   واي مـدأمن لك خم ـف   لرســ عل نـا لك ع ـاك يتي ـاك الع ــاك 

ح الب  ل ل كثـاك عل ل ل اك . اللهم ايمن ا تا  ا   ا  والتف اك   حاجاتنا ا 

  وأأنت عا   ا وب،اك   اللهم ا م أأ ـاا منـل وأأ ـاا اـن خيـاا منـل 

وأأ اا ان اخياا منل   اللهم ت  من خيـاا منـل جنـين اـن اخيـاا 

منل . اللهم ت  محمد اىل هللا عل ه وسي أأحرسسين بع نل الـيت اتنـام   

ين بقدرتل ع ح ي  هتلكين وأأنت  قيت واكنفين بكنفل اذلي ايرام   وارمح

ورجااي برمحتـل اي أأرمح الـرامحني . واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد ال،شـاك 

النذير الرسا  املناك وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلـد   رب العـاملني . ب ـم 

هللا الرمحن الرحمي   امحلد   رب العاملني   اللهم ال وسـي عـىل سـس دان 

ن ال،حابة أأمجعني   اللهم اغفرلنا ماسـلف مـن ذنوبنـا   محمد وأ هل وار  ع
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واع،منا يامي بق  من أأعامران   وارزقنا أأعاما زاك ة ترضاها وتر   ـا عنـا 

  يا   ا اك لكه ب ديل وأأنت بنا رؤوا رحمي   اللهم احرسسنا بع نل الـيت 

ا وأأنت اتنام   واكنفنا بكنفل اذلي ايرام   وارمحنا بقدرتل عل نا ي هتلكن

 قتنا ورجاءان   وانرصان عىل من عاداان . اللهم اهتلكنا وأأنت  قتنا ورجاءان 

لهنا وسس دان ومواان مك من نعمة أأنعمت  ـا عل نـا قـلح كل  ـا شـكران      ا 

اللهم ايمن قلح عند نعمه شكران و   رمنا   وايمن قلح عنـد ب ئـه اـربان 

  يفضـحنا   أأسـاس هللا ال ـ مة   و  خيذلنا   وايمن رأ ان عىل املعايص و

أأسدأس هللا ال  مة   أأسدأس هللا ال  مة . أأسدأكل  ا ة  اك ومنقلب  اك 

ايويل لك  ــاك   وعاينــا واعــف عنــا )  ــ اث ( واغفــر اللهــم لنــا ولوادلينــا 

اين مـن النـار واكفنـا  ووادلي وادلينا ووادلهيم ومج ـع امل ـلمني   أأجـران وا 

هلـم منـل خبـاك   أ مـني اللهـم أ مـني . واـىل هللا عـىل املؤذيني واخمت لنـا و 

سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني . اللهم ال عـىل 

سس دان محمد اللهـم اـل عل ـه وسـي  )  ـ اث (  اللهـم اجعلنـا اـن ينرصـك 

يي ستح  نرصك يابت قدمـه   مرضـاتل   وااـلحنا وأأهلمنـا رشـدان يـامي 

عنا شكر نعامئل لن ستوجب منل امليفيد مهنـا حـىت تعط نـا أأعط تنا   وأأوز

أأيضل العط ة   وتغفر لنـا لك ذنـب وخط  ـة   واجعلنـا اـن يرغـب  يـامي 

نـل  قباس عل ل ويتذلذ وناجاتل   ويرغب   ا ـاك ا  عندك   ول رتحي ابا 

عىل لك يشء قدير   واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبـه وسـي 

 العاملني . وامحلد   رب 

حــدى عرشــ رجــب الأاــب ســسنة   ــا اك  لعــهل ا  اذلي  1372ومل

ت،ب الأرزاق ييـه عـىل الـربااي اـب   خطـر ببـايل مـا ح،ـل عـ ح مـن 
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الأمــرا  الباطن ــة يتحملــت وضــاقت يب الأر  وــا رحبــت   ق رديــت 

ل ــه ت،ــاك الأمــور   يفــتا هللا يل ابب الأنــس والرســور  الأمــر ا ح مــن ا 

وذكل وـــا اـــدر عـــن شـــس خ  احلبيـــب عبـــد هللا وانرشـــاح ال،ـــدور   

ع ـددل عـىل  الشاطري   ق ماادر عن الشس ا عبد الرحمي الربعـ    ق ا 

هللا ق ماورد عن طبيب القلوب احلبيـب عـ  بـن ح ـن العطـاس نفعنـا 

هللا به حيأ يقوس ريض هللا عنه   بعـ  ق،ـائدا : ح ـسيب كفـأ مـاهل 

زمـيت ال،ـ ة عـىل النـيب اـىل كفأ امسه شفاء القلب ال ـقمي . وذكل و 

هللا عل ه وسي ابل،ـ غ الـيت مجعهتـا   وردي الكبـاك املميفوجـة ابدلعـوادل 

اجلامعادل واا سـستعاذادل النبـوايدل   يهبـا ح،ـل زواس ماحتملـت   وذكل 

قطعا ت ن الظن اب  وبرسـوهل   يـا   دواء الطبيـب أأقطـع ولـيفواس ادلاء 

طمــنئ  ــاطري   وانرشــح اــد ري وزاس مــايب مــن مهــ  أأرسع   يهبــذا ا 

وكــريب   يامحلــد   شــكرا   عــىل نعــم منــه تــرتى   صمــدا رسا وهــرا   

وابلغدااي وال ااس . واىل هللا عىل سس دان محمد وأ هل وحصبـه وسـي وامحلـد 

   رب العاملني . 

ق خنمت ماتقدم وـاورد عـن احلبيـب ح ـن بـن اـاد بـن شـع ب 

ذا رأأى مريضـا متعلقـا احل سين ساكن ب ة هللا مكة املرشـية    اب ،ـوص ا 

ذا أ   الأوا  طاب املبت  .   ابلأدوية يقوس : ا 

يقـد  1372امحلد   وبعد ملا اك  بتارخي سستة عرش رجـب سـسنة  

ح،ــلت واقعــة وداه ــة م،ــطمة وبل ــة مدهلمــة عل نــا مــن بعــ  العشــاكة 

   وذكل عىل س،يل اهيمنمية وق،دا التباعد بيين وبني يذلة كبدي أأحـد أأبنـااي

دعاا اا عندا من ادلاء ادليني   يقمت أأجسل خط ووضعت خطـايب  وقد ا 
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عىل س،يل العتاب لردع وديع ماح،ل منه يبقـ  ا ـط عنـدي يـوم ولـ ةل 

ل ه   يب حن أأان مرتدد بني  ورا  طبعه وزايدة  رساهل ا  أأريد الفراة وق،دي ا 

ذا بلغه ا طاب والعتاب   يوقفت عىل م تبة من سـس دان عبـد هللا  اا ا 

بن علوي احلداد وت هذا : نقلهتا مـن كتـاب القرطـاس ل ـس دان عـ  بـن 

ح ن العطاس   قاس ريض هللا عنه مان،ـه : ومـن مجـةل كتـاب احلبيـب 

عبد هللا احلداد لتلم ذا سس دان امحد بن زين احل،  حني شي عل ه أأذيـة 

ام والته من بع  الناس يقاس هل   جوابه : ماهناك كبـاك أأمـر والنـاس كـ

تعي وترى عىل ماورد عل نا مـن مـاهو أأكـرب مـن ذكل وأأنكـر اـا ينطـوو  

عل ه ويضمرو    يات   مابدا مهنم وماخف  مـن اورن ابلريـ  واللطـف 

وح ن املداراة عند امل ب ـة   واغتـمن العاييـة الـيت ت أأوسـع الأشـس اء   

وا  وال كو  من أأيضل أأجيفااا كاميقاس . وال كو  عايية واتدأ ذ ب ـء

ــوب اــن  ــاع وا  ــاش القل ــؤوس ا ح حتريــل الطب   يشء أأي يشء اك  ي

ا من رمح هللا وقل ل مـان  ايتق  عارا واانرا   وعامة أأهل اليفما  كذكل ا 

  ي تغالب واتيفامح واتنازع وافامص   واعي أأننا أ  ذو   ذا املدأ ـذ   

ا وأأكهر   ولواك   لنا ومع أأحصابنا وهو أأط ب من  لمك وأأطهر وأأكرث  اك 

ذكل لتحرك عل نا من اورن ويتهنم ماتض   بـه ال،ـدور والأمـاكن . ا ح 

أ خر الكمـه نفـع هللا بـه . وبعـد ا ط عـ  عـىل هـذا امل تبـة تركـت ا ـط 

وأأبدلته خبطاب ب  عتـاب   مفح ـت مـاعىل ابيل مـن الشـحناء عـىل ذكل 

ا   احلقيقة ما  الباس ماييفاس ملا قيل  شعرًا :  الشخص   وا 

 ما   اييىت جرح الل ا   لك جرح ع جه اكن
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ــن ا طــاب ريض هللا عنــه يقــوس : أأان   ومــن الكم ســس دان معــر اب

 ل ت ابِ ب وايغدرم اِ ب . وقاس اا مام الغيفايل ريض هللا عنه : 

 واحذر اديقل أألف مرة  ا حذر عدوك مــرة  

 تبـة وـا ورد عـن ق خنمت هـذا الت ـل ة اسـسامي مـاانطودل عل ـه امل 

ــود  طبيــب القلــوب وحب ــب القلــوب وروح الوجــود وســس د لك وادل ومول

رسوس هللا محمد ابن عبد هللا اىل هللا عل ه وسي   حديثـه احلـاس العـاس 

حيأ يقوس ) من ترك املراء وهو مبطل بىن هللا هل بيتـا   ربـ  اجلنـة   

نهتـيأ  ومن ترك املراء وهو    بىن هللا هل بيتا   أأعىل يرادلس اجلنة ( . ا 

ح أأق،ـد طريـ  مـع أأسـعد  . اكتبه سا ه ربه تعاح أ مني . واب  التوييـ  ا 

يري  وأأجمد يري    واىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي 

 وامحلد   رب العاملني . 

دمهين نـوع مـن املضـايقة  1372وملا اك  سسبعة عرش رجب سسنة  

ن ابد منه من التلك ف من املؤنة   ي خر هللا مـن وراقبة بع  الغرابء ا

يقوم  ذا الكربة   يعند ذكل أأهلمين هللا بفضـهل وجـودا وكرمـه هـذا ال يـة 

 14{ ] ال يـة  أأا يعـي مـن  لـ  وهـو اللط ـف ا بـاكوت قوهل تعاح } 

امل    يتل هتا عدد متواتر من .اك حد معلـوم يشـكردل هللا عـىل مـا أأهلـم 

 م   يامحلد   اذلي بنعمته تمت ال،احلادل . وأأكرم وأأنع

وعن موىس عىل نبينا وعل ه ال ـ م أأنـه قـاس : ماع مـة  ) يائدة ( 

من تريد ايرب ؟ قـاس : أأجعـل ييـه ع متـني . و  روايـة : ماع مـة مـن 

ذا أأحببت عبدا من عبادي جعلت ييه ذكري ل  أأذكـرا  أأحببت ؟ قاس : ا 

) قلـت ح أ خر الكمه سسبحانه وتعـاح .   ملكودل ال موادل والأر  . ا  
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{ معنـاا أأع ـنمك . قلـت  يدأذكروم أأذكـرمك وماجاء   تف اك قوهل تعـاح }  (

وذكل عني يائدة ماح،ل يل من ت خاك هللا اا جـرى مـن  قيـل ادلم مـع 

مــراقبيت هل . وقــاس ابــن عبــاس ريض هللا عــهنام   معــىن ال يــة ال ــابقة : 

وهـذا عـني ماح،ـل يـامي تقـدم  ) قلـت (عـونيت . أأذكروم بطاعيت أأذكرمك و

 وامحلد   رب العاملني . 

{ قاس النيب اىل  } وتعاها أأذ  واع ةملا نيفلت هذا ال ية ) يائدة (  

 هللا عل ه وسي ) اللهم اجعلها   أأذ  ع  ابن أأيب طالب { . 

واا يروى عن سس دان عامث  أأنـه ريض هللا عنـه :  ) يائدة أأخرى ( 

ذا ذ ذا ذكر القرب بي أأكرث   يقيـل هل   ذكل يقـاس : أأمـا ا  كر ال خرة بي وا 

   القرب يدأنت وحدك   وأأما   .اكا من املواطن يتدد أأانس معل . 

وهنا ل ستحب أأ  يدأيت وا أأوردا سس دان ع  ابن احل ني  ) قلت ( 

زيــن العابــدين عنــد قــوهل : اللهــم وأ نــس وحشــتنا بطاعتــل ايمــؤنس الفــرد 

ح أ خر الف،وس .  احلاكا     همامه القفار . ا 

واا مسعت من احلبيب محمد بن سـا  بـن  ) يائدة مناسسبة ملاقبلها (

حفي  ابن الشس ا أأيب بكر بن سا  أأنه    عن أأحـد مـن متـدأخري تـرط 

 اك  يدأيت  ذا الف،ل   الضجعة اليت بني سسنة الفجر والفريضة . 

  وردي الكباك   هـذا ال،ـ غة وملا تدأملت يامي أأوردته  ) يائدة ( 

ايك ن ستعني   عىل أأمور ادلن ـا وادليـن . ق أأقـوس  ايك نعبد وا  وهو قويل : ا 

ـاط امل ــستقمي .  هــدان الرصـ يالطلــب عــىل  ) قلــت (بعــدا مائــة مــرة : ا 

اا سستقامة عىل الرصاط هـو اا  ـ ص ومعـامةل ال،ـدق مـع هللا سـسبحانه 

نـ ر عـىل أأول ـاء هللا ال،ـاحلني وتعاح   وا وا من اليفيـغ   العقائـد وا ا 
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ذا تـدأ  تـداعأ هل سـائر  ولو واحـد مـهنم يـا هنم اكلعضـو الواحـد   اجل ـد ا 

ل ه من ربه واملؤمنـو  لك أ مـن اجل د . قاس تعاح }  أ من الرسوس وا أأنيفس ا 

 285{ ] ال يـة اب  وم ئكته وكتبه ورسهل انفرق بـني أأحـد مـن رسـهل 

من أأيراد الأول اء يقد حارب هللا   ومن حارب  البقرة   مفن أأنكر عىل يرد

هللا لم ع الأن،ياء والأول اء وال،احلني يعرضـو  عنـه   ومـن أأعرضـوا عنـه 

هللا ويل اذلين أ منوا خيرهم مـن يهو خمذوس واار   كلمة . قاس تعاح } 

{ ون املنكرين عىل أأول اء هللا وا   اك     الظلامدل ا ح النور واذلين كفروا

صــرا عــن اا ســ م واا ميــا  ون  }كــاه  رن اــ ح ولكــن القلــب قــد ا 

البقـرة    257{ ] ال يـة أأول اؤن الطاغودل خيرهم من النور ا ح الظلامدل 

ت م وحبة الأول اء  ومن اك    كلمة يهو عدم اوجود هل . يمك رأأيت ان ا 

 ت () قلـق اار اا ن ر منه عـىل ويل يت،ـاك  ا تـه سـؤ والع ـاذ اب  . 

ل ــستخفو  مــن النــاس ومــن اخيــاا هللا وايراقبــه اــن ذكــر هللا يــاهم } 

الن ـاء   . ويت ـرتو  عـن النـاس  108{ ] ال ية  وال ستخفو  من هللا

وعاااهم اـع حطـام ادلن ـا ويظهـرو  ال،ـ ح وبـواطهنم وقلـو م وقـواهيهبم 

مــام  . قــاس ابــن معلقــة   أأوديــة ادلن ــا   و  يعلمــوا ا   املنــااي مقطــاع للأ

 ال ،يت شعرًا : 

 ومالكرس قناة ادلين جربا   ولك كرس يا   ادلين جيربا 

وأأمــا مــن و  احلــديأ ) رأأس احلكــة خمايــة هللا ( وقــاس تعــاح }  

{ ] ال ايدل   اا مقام ربه وهنيأ النفس عن الهوى إ يا   اجلنة ت املدأوى

 ـاب مـن } قـد أأيلـا مـن زاكهـا إ وقـد النازعادل   وقاس تعـاح  40-41

 الشمس    10-9] ال ايدل  دساها {
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ح العبارة ال ابقة وهـو مـارواا سـس دان مـوىس عـىل نبينـا   ق نرجع ا 

وعل ه ال  م   مناجاته لربه بقوهل : ماع مة من أأحببـت ؟ قـاس تعـاح : 

ذا أأحببت عبدًا من عبـادي اجعـل ييـه ذكـري لـ   اجعل ييه ع متني : ا 

ح أ خـر الروايـة . أأذكرا   ملكودل ال ـموادل والأ  ومـن  ) قلـت (ر  . ا 

هنا أأورد يائدة وت هذا يدأقوس : ملـا اك  حسـر لـ ةل ااعـة وسـسبعة عرشـ 

أأهلمــين هللا هــذا ال يــة وت قــوهل تعــاح لن،يــه عل ــه  1372رجــب ســسنة 

ذا دعا ال  م }  ذا سدأكل عبادي عين يا م قريب أأجيب دعوة ادلاعِ ا   وا 

  ابيل أأ  اتيل القرأ   وذاكر هللا يلكم هللا  البقرة   . يدأزمع 186{ ] ال ية 

وجلي ه لقوهل تعاح   احلديأ القد ي ) أأان جليس مـن ذكـرم وأأان معـه 

حــني يــذكرم ( احلــديأ . يدأيقنــت مــن وقهتــا أأ  لك ماتلوتــه مــن الأذاكر 

واسسامي وقت ال حر وكذا   سائر الأوقادل من ل ل أأوهنار ملـا روي عـن 

لعطـاس انـه يقـوس : الـرب واحـد واملعبـود واحـد سس دان امحد بـن ح ـن ا

والعبـد عنـدما يتوجـه ا ح هللا   سـائر أأحـواهل  ) قلـت ( والوقت واحد .

نرشـح اـدري وأأيقنـت أأ  لك ماتلوتـه مـن الأذاكر  و  قربا . يعند ذكل ا 

وال، ة عىل النيب اخملتار ياملوح مس ع ب،اك حـارض ح ـا ومعـىن   يـلك 

جلـب لك  ـاك حيسـ ومعنـوي   وديـع لك ماطلبته يهـو م ـستداب مـن 

ضاك حيس ومعنوي عاجل وأ جل . ومن هنا زاد نشاط    تـ وة الأذاكر 

وزاددل رغبيت   يامحلد  عىل مـا أأواان مـن الـنعامء   وعلمنـا مـن ال ايدل 

 والأسامء   وامحلد  اذلي بنعمته تمت ال،احلادل . 

سسبعة عرشـ رجـب واايتا هللا به ع    حسر ل ةل ال ،ت ولعهل  

ا   لك ماوهـــت قلـــيب ا ح ريب وطلبـــت منـــه يشء مـــن  1372ســـسنة 
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مطالب ادلين وادلن ا قوبلت منه سسبحانه وتعـاح وهل امحلـد والثنـاء احل ـن 

ولقـد جبم ع مطاليب وزايدة لقوهل تعاح ملـوىس عـىل نبينـا وعل ـه ال ـ م } 

 ملـوىس طـه   وذكل بعـد قـوهل تعـاح 37{ ] ال يـة مننا عل ل مرة أأخرى 

يـونس  89{ ] ال ية  قد أأجيبت دعوتكام ياسستقاميوهارو  علاهام ال  م } 

  يقيــد ســسبحانه وتعــاح ابا ســستقامة عــىل الرصــاط امل ــستقمي رصاط اذليــن 

أأنعمت علاهم من النبيني وال،ـديقني والشـهداء وال،ـاحلني وح ـن أأول ـل 

نــا يقــوس رييقــا   ذكل الفضــل مــن هللا وهللا ذو الفضــل العظــمي . ومــن ه 

 سس دان ع  بن ح ن العطاس   ادر ق، دة : 

 هللا معنا وايقرص من هللا معه

وهـذا البيـت حتتـه معـام ويوائـد وموائـد دينيـة ودن ويـة  ) قلت ( 

ح ــس ة ومعنويــة . ومــن هنــا يقــاس : مــن اك  مــع هللا اك  هللا معــه . و  

ح أ خ ر احلديأ . احلديأ ) كن مع هللا   الر اء يكن معل   الشدة ( ا 

 واح هذا البيت قوهل ريض هللا عنه : هللا معنا . مااحه بعدا بقوهل : 

 عهــايم ستج ب اسستجب داع  دعاك امس  ـهــــــنعم الرب ع اذلي من اذبه ربع

 عهــــــــــواحت ده ا ح خملوق  ماينفــ  واعطه ط به ومض أأشس اته الضائعه

ا أأنت ايموح ال ام الرايعه  عهــــــلواك  وادلا وابنه وأأمه املرضـ  مات عد ا 

 من كنت مواا ماخيىش  لعيفا ضعه  عهتغين وتقين وتشف  منه مايوجـــ

 يناس سؤهل وايظفرا من انزعه

   وءبعــة : نف ــه الأمــارة ابل ــقــوهل : مــن انزعــه . ن أأعــداؤا الأر  

عرشـة  والشس طا    والهوى   وادلن ا . ولك واحـد مـهنم هل أأعـوا  وجنـود

غواء بـين أ دم ذكـر ذكل العلـامء العـاريني   ومـن هنـا يقـاس   بعـ   عىل ا 
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مناجاة بعضهم : ايرحمي ايرمحن )   اث ( قابلناك ياقبلنا . وقاس احلبيب ع  

قباهل س،ب قبوهل . وك ف ا وقد يقـاس  بن ح ن ريض هللا عنه : واملقبل ا 

وك ف ا وهو اذلي ويقه  : ا   ذكر اذلاكر يَضلا من ذكر هللا سسبحانه تعاح

نة الغفـةل . وقـد قـاس تعـاح }  يـدأذكروم أأذكـرمك واشـكروا يل وأأيقظه من سسِ

البقرة   يـالكفر بـنعم هللا بقـل الشـكر يـور   152{ ] ال ية واتكفرو  

ق ق ــت قلــوبمك مــن بعــد ذكل يهــي  الق ــاوة   القلــب . قــاس تعــاح } 

. وقــاس ســس دان امحــد بــن  البقــرة   74{ ] ال يــة  اكحلدــارة أأوأأشــد ق ــوة

 رس     اليفبد : 

 من ربنا الرحمي قلب قا ي  وا   من أأبعد قلوب الناس  

مفن أأحس   قلبه ق ـاوة يعل ـه بـذكر املـودل وأأي مرصـع سـوا  

يكو  مرصعه وما ذا ينكشف غطاؤا عـىل شـقاوة ازمـة أأوسـعادة دامئـة . 

 ملعوس للحجر . قاس بع  العاريني : ذكر املودل ل،احب القلب القا ي اك

ت ا  وـا  ) قلت (  واا يور  ح ن الرجاء   هللا وقبوس العمل اا 

أأوردا ســس دان ســلامي  بــن عبــد الــرمحن الأهــدس وهــو هــذا : اللهــم ا     

تــدباكك مــايغين عــن احل ــل   وا     كرمــل مــاهو يــوق الأمــل   وا     

فوك وسعة عفوك ماميحو اليفلل   اللهم يبقوة تدباكك ويي  كرمل وعظمي ع

خوانه مـن  حلمل ال وسي وابرك عىل محمد وعىل أ هل واحصابه وأأزواجه وا 

الأن،ياء واملرسلني   وأ س لك مهنم واتبعاهم دبرم بدأح ـن تـدباك   والطـف 

يب يامي جردل به املقادير   ا أأيتقر وأأنت ريب   وا أأضام وأأنت ح ـسيب   

ىل أ هل وحصبـه وأأنت عىل لك يشء قدير واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـ

وســي وامحلــد   رب العــاملني   ســسبحانل ريب مــا أأحلمــل   وتــايل مــا 
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أأعلمل   وعىل ير  ما أأقدرك   أأنت  قيت ورجااي ياجعل ح ـن كـين 

 ييل دواي . اهـ 

ورد  1372وملا اك  ل ةل الأحد وت ـعة عرشـ شـهر رجـب سـسنة  

 ـة وا فيـة   ع  وارد بدأ  هللا سسبحانه وتعـاح متـويل دقـائ  أأمـوري اجلل 

ومن هنا  لعت العنا  عن التعل  يامي يرد ع ح ويطـرأأ اـا أأاباا مـن قبـل 

نفيس   واا يطرق عـ ح مـن لك طـارق مـن مـر وحـايل   يبقيـت أأراعـ  

ذا  حصة ج م  وافا قليب لقوهل عل ه ال  م ) أأا وا     اجل د مضغة ا 

ذا ي ددل ي د اجل ـد لكـه أأاوت ا لقلـب ( الحت الا اجل د لكه وا 

يالقلب طور التد  . و  احلديأ ال خر عنه اىل هللا عل ه وسـي ) ا   

منـا ينظـر ا ح قلـوبمك ون ـاتمك ( اللهـم نـور  هللا اينظر ا ح اورمك وأأعاملمك وا 

قلوبنا وقوالبنا وكواهران وبواطنا واجعل ا رساران  اك من ع ن تنـا واجعـل 

 عبد هللا العدم شعرًا :  ع ن تنا ااحلة . اهـ وقاس سس دان أأيب بكر بن

 ومن التفوي  ييضا  املىن  ا     الت لمي راحة عاجةل  

ــذ   ــه أأ  قضــاؤك اني ــني اذلي انشــل يي ــي ال ق ــي ابلع ان نع ــم ا  الله

وحكل يينا عدس ما    وقـدرك اكئـن لنـا وعل نـا   ين ـدأكل اللهـم  ـاك 

قضاء يقـاس : أأان القضاء و اك القدر   عايية اي أأرمح الرامحني . ومن  اك ال

عبد قوم ا أأ ـالفهم . ت ـأ أأ  اا ن ـا  مطـاع ملـن ابـد مـن معااتـه . 

ومنه قوهل اـىل هللا عل ـه وسـي )  ـاكمك  ـاكمك لأهـهل وأأان  ـاكمك لأهـ  ( 

ولك منطوق مفهوم   ومفهوم هذا احلديأ قوهل عل ه ال  م ) كفأ ابملـرء 

ن ا  بعد مثا أأ  يُض ع من يعوس ( يينبغ  ل   مايقوم عىل نف ه   اـ ح  ا 

ذا اـلحوا اـلحت مج ـع  ج مه وافاء قلبه أأ  يقوم   ا ح أأههل   يـا 
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الأمور اسسامي أأمور البيت   لأ  ي ـادن لشـتت اذلهـن وي،ـاك اا ن ـا  

حاكا  . و  احلديأ ) ادلن ا متاع و اك متاعها املرأأة ال،ـاحلة ( وقـد جـاء 

البقـرة   .  201{ ] ال ية  ن ا ح سنةربنا أ تنا   ادل   تف اك قوهل تعاح }

واامسعـت مـن بعـ   ) قلـت (قيل أأ   ح سنة ادلن ا ت املرأأة ال،احلة . 

ا عـىل هللا ق عـىل  اجملاذيب   بـ ة هللا مكـة املرشـية يقـوس : ا تـتلك ا 

ن،يل ق عىل نف ل وحشـل . أأي مـاكل اذلي بـني يـديل . قـاس سـس دان 

ال وتطمع    ـاس . وقـاس بعـ  ع  بن ح ن العطاس : وات ما تا

غتــمن الفراــة . قــاس ســس دان أأيب بكــر  ــن ســاعتل . أأي ا  ب ــن ا  العــاريني : ك

 الع دروس : 

  ل ماقد يادل واترك مابدا  ساعتل اتشستغل ياها ب وء  

ومـن هنـا ل ستح ـن أأ  يــدأيت وـاورد عـن سـس دان عبــد  ) قلـت ( 

ك مــايغين عــن الــرمحن بــن ســلامي  الأهــدس وهــو هــذا : اللهــم ا     تــدباك 

احل ل   وا     كرمل ماهو يوق الأمـل   وا     عفـوك مـاميحو اليفلـل   

اللهم يبقوة تدباكك ويي  كرمل   وعظـمي عفـوك   وسـعة حلمـل   اـل 

خوانه مـن الأن،يـاء واملرسـلني   وأ س  عىل محمد وعىل أ هل وأأحصابه وأأزواجه وا 

 جردل به املقـادير لك مهنم واتبعاهم دبرم بدأح ن التدباك   والطف يب يامي

  ا أأيتقـر وأأنـت ريب   وا أأضــام وأأنـت ح ــسيب   وأأنـت عــىل لك يشء 

قدير . واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسـي وامحلـد   رب 

 العاملني . 

ن ـا  أأليفمنـاا طـائرا    قاس هللا سسبحانه وتعاح } ) يائدة (  ولك ا 

قـرأأ كتابـل كفـأ بنف ـل  عنقه وخنر  هل يوم القيامة كتااب يلقاا منشورا إ ا 
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{  أأليفمناا طـائرااا رساء   قوهل  }  14-13{ ] ال ايدل  ال وم عل ل ح يبا

ويقر وغـىن وحصـة أأي لك ماقدر هل   الأزس   أأم الكتاب من  اك وا 

ل ه ا اا . ،وسقم ويرح وحيف  ي ويل مرشب ويهم   هذا  ) قلت (اك ا 

مـن أأيـراد العبـاد   احل ـاة ادلن ـا قبـل  ال ية بدأ  هذا لكه  ،ل لـلك يـرد

مفن يعمل ماقاس ذرة ال خرة   يا   لك مقدر عىل العبد اكئن . قاس تعاح } 

اليفلـيفا   وقـاس  8-7{ ] ال ايدل  اكًا يرا إ ومن يعمل ماقاس ذرة اًا يـرا 

 105{ ] ال يـة وقل ا معلوا ي اكى هللا معلمك ورسوهل واملؤمنـو  تعاح } 

معلوا يلك ميرس ملا  ل  هل ( وي،ـل ا طـاب التوبة   . و   احلديأ ) ا 

( وهذا ال ية وما قلت { . ) وهللا  لقمك وماتعملو  ماقاهل رب الأرابب } 

انطودل عل ه هو الربها  القاطع يا م قد نظردل بعـني البرصـ والب،ـاكة بـدأ  

ن ا  ل لط عل ه معهل . قاس تعاح } مـن معـل اـاحلا يلنف ـه ومـن  لك ا 

ي،ـلت   وقـاس تعـاح }  46{ ] ال يـة  لاها وماربـل بظـ م للعب ـدأأسدأ يع

اليفخـرا   . واـا مسعتـه  76{ ] ال يـة  وماكلمنان ولكن اكنوا ن الظاملني

ذا أأبغـ  هللا عبـدا سـلط  من الكم بع  املنورين العـاريني اب  يقـوس : ا 

ا ليفوم طري  الأدب مع هللا   الباطن و  الظاهر عل ه معهل   مفا ال  مة ا 

 . قاس ابخمرمه ريض هللا عنه شعرًا : 

 ــالبه تغلبـــمفهام تغـ  وأأان أأوا ل كن وط رأأسل 

ذا كنت تبغا ال ـــ م   تدأدب تدأدب تـــدأدب  هــــــا 

وقد يقاس : ا   الأعامس ال،احلة تقربل ا ح اجلنـة   والأدب مـع هللا 

ل ه . قاس احلبيب عبد هللا احلداد :   يقربل ا 

 ترضوا عـ ح ون أأحب ومن شسنا  ـاـــــــــمرادي ا أأابيل بعد مــأأنمت   
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ــ بودادمك حت ا القلوب وحــ    اك يشء  يقـتىنـــــنور الرسائر خ  بمكــــــــ

ــ وبقربمك وواالمك تت    اــة املرسة والـهــنــــــــــــ  روضـ  نعم الأرواحــــ

ــ أأنوارا اب    مقعد ال،دق اذلي  قد أأاقت ــ لع  ـند ايكل  من سسناـــــ

ــ   ــوراـــــــــــــــواملتقو  رجاهل وحضــ ــ ايرب ياحلقنا  م ايربــ  ـناـــــــــــ

املتقــو  ن املقربــو  عنــد هللا   ا ــائفو  مــن خشــس ة هللا . قــاس  

 12{ ] ال يـة  ا   اذلين خيشو  ر م ابلغ ب هلم مغفرة وأأجر كبـاك تعاح }

ا   اذلين أ منوا ومعلوا ال،احلادل أأول ل ن  اك الربية عاح } امل    وقاس ت

{ ] إ جيفاؤن عند ر م جنادل عد  جتري من حتهتا الأهنار  ادلين ياها أأبدا 

ريض هللا عـهنم ورضـوا البينة   بل   ادلن ا قبل ال خرة   }  8-7ال ايدل 

شـيتل البينة   اللهم أأق ـم لنـا مـن خ  8{ ] ال ية عنه ذكل ملن خ  ربه 

ماحتوس به ب ننا وبني مع، تل   ومن طاعتـل ماتبلغنـا بـه جنتـل   ومـن 

ــا بدأســامعنا  ــم متعن ــن   الله ــا وادلي ــا م،ــائب ادلن  ــه عل ن ــاهتو  ب ــني م ال ق

وأأب،اران وقوتنا أأبدًا ما أأبقيتنا   واجعـهل الـوار  منـا   واجعـل  ـدأران عـىل 

كـرب مهنـا   وامبلـغ من كلمنا   وانرصان عىل من عاداان   واجتعل ادلن ا أأ 

علمنا   وات لط عل نا بذنوبنا من اخيايـل وايرمحنـا . قـاس الشـس ا معـر 

 ابخمرمه عىل جماس التفوي  والت لمي لأرابب القلوب ال لمية شعرًا : 

ــ ايبن وا   عىل ذا خـ   لها زام ت حبــ

 رس  ا رويد اتتعب وا العيس تتعب

هبــذا الطريقــة لرســي ياهــا واملــراد ابلعــيس هنــا الــنفس ي ) قلــت ( 

نشاطا   الأعضاء للطاعة   ومهة وعـيفم للقلـب والـروح   لأ  ال ـاك ا ح 

نهتيأ .   هللا ابلتفرحي . ا 



 378 

  اا عرتاا بعد اا قرتاا اا  ،ل من العبد من الغفةل  ) يائدة ( 

وا   تعـدوا نعمـة  وِقل الشكر عىل نعمه سسبحانه وتعاح  وقـد قـاس تعـاح }

بــراهمي   .  34{ ] ال يــة  هللا احت،ــوها سستح ــنت مــن  ) قلــت (ا  واــا ا 

الأذاكر   هذا املقام هو ماح ا هللا سسبحانه وتعاح   كتابـه العيفيـيف عـن 

وذا ذا النو  يونس بن مـىت عـىل نبينـا وعل ـه ال ـ م بقـوهل جـل وعـ  } 

هل  ذ ذهب مغاضبا يظن أأ  لن نقدر عل ه ينادى   الظلامدل أأ  ل  ا  النو  ا 

ل  أأ  نت سسبحانل ا م كنت من الظاملني إ ياسـستجبنا هل وجن نـاا مـن الغـم ا 

الأن،ياء   يي ـستحب للتـايل أأ   88-87{ ] ال ايدل  وكذكل ننج  املؤمنني

يقوس بعد هذا ال ية : اللهم كام اسستجبت هل ياسـستجب لنـا وكـام جن تـه مـن 

ت  قتنـا الغم ينجنا برمحتل اي أأرمح الرامحني . ق يقـوس : اللهـم اهتلكنـا وأأنـ

لهنا وسس دان ومواان و القنا ورازقنا وابعثنا مك مـن نعمـة أأنعمـت  ورجاان   ا 

 ا عل نا قَـلح كل  ـا شـكران   ايمـن قـلح عنـد نعمـه شـكران و   رمنـا   

وايمــن قــل عنــد ب ئــه اــربان و  خيــذلنا   وايمــن رأ ان عــىل املعــايص و  

أأسـاس هللا ال ـ مة   يفضحنا   أأسدأس هللا ال ـ مة أأسـدأس هللا ال ـ مة 

أأسدأكل  ا ة  اك ومنقلب  اك ايويل لك  اك   وعاينا واعف عنا )  ـ اث 

( واغفر اللهم لنا ولوادلينا ووادلي وادلينا ووادلهيم ومج ـع امل ـلمني أأجـران 

اين اجلنـة أ مــني اللهـم أ مــني   واـىل هللا عــىل  اين مـن النـار وأأســكنا وا  وا 

 وامحلـد   رب العـاملني . اللهـم لرســ سـس دان محمـد وعـىل أ هل وحصبـه وسـي

أأموران وير  مهومنا واكشف كروبنا وقنا  ذوران وأأعنـا عـىل عاييتـل خبـاك 

 وعاينا واعف عنا . 
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ومن يوائد هذا اذلكـر قـاس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي ) ا  

ا يـر  هللا عنـه كربـه   لكمـة أأيخ يـونس عل ـه  أأعي لكمة يقولها مكروب ا 

ا أأنت سسبحانل ا م كنت من الظاملني ( وروى الرتمذي أأنه ال  م ل   هل ا  ا 

هل  عل ه ال  م يقوس ) دعوة ذا النو  اذلي  دعا به   بطـن احلـودل : ل  ا 

ا أأنت سسبحانل ا م كنت من الظـاملني   يـدعو  ـا م ـي   يشء قـط  ا 

ا اسستداب هللا دعاا ( وقـد روي عـن ابـن عبـاس ريض هللا عـهنام عـن  ا 

اىل هللا عل ه وسي أأنه قاس ) لقد اك  دعاء أأيخ يـونس ل ـب أأوهل النيب 

ا أأنـت سـسبحانل ا م  هل ا  قرار ابذلنـب   ل  ا  هتل ل وأأوسطه ت ،يا وأ خرا ا 

كنت من الظاملني مادعا به همموم وامغموم وامكروب وا مديو   ـ   

ا أأنـت ا ح هل ا  ا أأسستج ب هل ( قاس بعـ  العـاريني عـىل قـوهل ل  ا   مرادل ا 

ا أأنـت   أأي امعبـود   الوجـود ا ا هللا هـو اذلي  هل ا  أ خرا : أأما قوهل ل  ا 

ذراء وبــراء املوجــودادل   وأأمــد لهــا اا مــدادادل ماشــاء مــن اــنوا الــنعم 

اجلارايدل ال ـابغادل يـهل امحلـد م ـستح  امحلـد مـن قبـل أأ   مـدا حامـد 

ا اندرا من أأهل اذلوق مـن  ح أأبد ال ابد . وايعرا ذكل ا  خـواص وبعدا ا 

ولشهد ذكل ماجاء عن ابن عريب ريض هللا عنه حيـأ  ) قلت (العباد . 

له ــة حتــب الثنــاء . وقــاس ســس دان احلبيــب عبــد هللا  يقــوس : ا   احلوــة اا 

 احلداد ريض هللا عنه شعرًا : 

 حتت ابب الرجا ياحطط هنا  واملواهب مجـ عا واملنن

وس : ) أأحبـوا و  احلديأ عن رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي يقـ 

هللا ملا يغذيمك من النعم ( وروي عن نيب هللا داود عىل نبينا وعل ه ال  م 

ــذكري  ــادي يب يل فرحــوا وب ــل لعب ــاح )  ايداود ق ــاس تع ــه ق ل  ــه أأويح ا  أأن
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يل تنعموا ( ق قاس العـارا اب  ريض هللا عنـه : مـن يوائـد هـذا اذلكـر . 

ضـاية وأأما قوهل سسبحانل   أأي سسبحا  هللا   وااطح اب اكا ا طاب ا 

ا أأنت وكأ  القائل خياطب من قرب كأنه حـارض  هل ا  ا ح ماقبهل بقوهل : ل  ا 

ــن ح ــن  ــاس احلبيــب عــ  ب ــابهل ولشــاهدا بعــني ب،ــاكته . وق عنــدا ومق

العطاس : قاس القـا  اليفخمرشـي   معـىن سـسبحانل : هنـاك قـاس العلـامء 

  لكمة الت ،يا .  يؤهللا به للتعجب من عظم الأمر   وقيل معىن التعجب

وت ،يا هللا عند رؤية التعجب مـن اـناعته   ق كـرث حـىت أأسـستعمل   

 لك يشء متعجب منه من احل  سسبحانه وتعاح . 

واا ورد عىل الفقاك   اباح يـوم الثلـو  ولعـهل واحـد وعرشـو   

ســسهت س  1372شــهر رجــب ســسنة  ماســس دأيت ذكــرا   ونقــدم قــبهل براعــة ا 

 ال ـلطا  ايقـدط اا ح ـا  ايدامئ الـنعم ايكثـاك ا ـاك يدأقوس : اللهم ايعظمي

ايواســع العطــا ايمج ــل ال،ــنع ايخفــ  اللطــف   ايحلــامي ايعدــل   ايكرميــا 

ايبخل   ال ايرب عـىل محمـد وأ هل وأأر  عـن ال،ـحابة أأمجعـني   اللهـم 

كل امحلد كام أأنت أأههل   وال عـىل محمـد كـام أأنـت أأهـهل   وايعـل بنـا مـا 

نـ ل أأهـل التقـوى وأأهـل املغفـرة   اي أأهـل التقـوى واي أأهـل أأنت أأهـهل   ا 

املغفرة . ق ا م تدأملت العبـاد وأأ  هللا سـسبحانه وتعـاح ق ـم الأ ـ ق كـام 

ق م الأرزاق   يوبت ما  و  املثـل الأعـىل   تعـاح هللا عـام يفعلـو  

ردل لو أأ  رج  ذو  روة وغـىن وخسـاء وعنـدا أأنـواع ا ـيفائن  عبادا   وقدح

ــن اذل ــوس واملرجــا  ياسستضــايه ضــ ف وهل م هــب والفضــة واجلــواهر والل

مطالب وطلب من ذكل التاجر   يقمني بدأ  يعط ه مطلبه ويق  حاجتـه 

همام اك    يياهل ترى مـن أأقبـل بوهـة قلبـه ا ح مـ  امللـوك اذلي ب ـدا 
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ذا سـدألمت  خيفائن ال موادل والأر  اذلي قاس ييه اىل هللا عل ه وسـي ) ا 

امل دأهل يا   هللا ايتعاكمه يشء ( يعقددل عىل نفيس وأأيقنـت هللا يعظموا 

بقليب وجيفمت بعيفيم ا   لك مطلب أأطلبه من ريب قابلين وطلويب وزايدة 

{  ولقد مننا عل ل مرة أأخرى وزايدة وزايدة   وذكل من ابب قوهل تعاح }

ذا أأمضردل ب ء ح،ل يل من قبل أأطلب ييبـا   37] ال ية  طه   لأم ا 

د   وذكل حاال   الوقت الراهن   وامحلـد   اذلي بنعمتـه تـمت يل ياميبع

ال،احلادل وتقو احلاجادل   مفا أأح ن هذا الرب الكرط الرحمي العظمي   

رب زدم علام وحلام ويهام . ومن هنا استشهددل وا روي عـن شـع ب بـن 

أأيب مـدين ملــا ســدأهل سـائل وقــاس هل ك ــف ا تـد ل   الأســسباب والفقهــاء 

ــوا  ــذران اي أأيخ أأان   ضــ اية هللا د ل ــائل أأع ــسباب ؟ يقــاس لل    الأس

ورسوهل اىل هللا عل ه وسي   ورسوس هللا اىل هللا عل ه وسي يقـوس ) 

وا   يوما عند ربل كألف الض اية    ة أأايم ( وهللا سسبحانه وتعاح يقوس } 

احلـج   يـنحن   ضـ اية هللا    ـة أ اا  47{ ] ال يـة  سسنة اـا تعـدو 

سسنة مهنا مدة حياتنا   ادلن ا و امـه ا لـود   اجلنـة . و  احلـديأ عـن 

رسـوس هللا اــىل هللا عل ـه وســي يرويـه عــن احلـ  جــل وعـ  يقــوس هللا 

سسبحانه وتعاح ) أأان عند كن عبدي يب يل ظن يب ماشاء ( أأي من ا ـاك 

 اشقاوة . ياليفم اي أأيخ هذا الطريقة ال محة ال وية   والنعمة الباردة اليت

ل ه أأنيب    ا اب  عل ه تولكت وا  بعدها أأبدا   واب  التويي    وماتوييق  ا 

واىل هللا عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلـد   رب العـاملني 

 . 
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روي عن موىس عىل نبينا وعل ه ال ـ م  ) يائدة   يضل اذلكر ( 

ذا أأنه قاس : ) ايرب ماع مة من أأحببت ؟ قاس :  جعلت ييـه ع متـني   ا 

ــودل  ــرا   ملك ــ  أأذك ــري ل ــه ذك ــت يي ــادي جعل ــن عب ــدا م ــت عب أأحبب

ح أ خـر احلـديأ . وعبـارة احلـمك العطائ ـة : أأكرمـل  ال موادل والأر  ( ا 

ربل بكرامادل     : جعـ  ذاكـرًا هل ولـوا يضـهل   تكـن أأهـ  جلـراي  

ل ـل   وجعـ ذ حق  ن ـ،ته ا    مـذكورا ذكرا عل ل   وجع  مذكورًا به ا 

عندا ي م نعمته عل ل . وعن  ـىي بـن معـاذ أأنـه يقـوس : ايغفـوس ايهـوس 

 لومسعت رصير القي حني جيري عىل اللوح احملفوظ بذكرك ملت طراب . اهـ 

واا أأ ربم به بع  اا خوا  املنـورين قـاس : اذلكـر ابذلكـر . وقـاس 

 ـر . ومـن سس دان احلبيـب عـ  بـن ح ـن : اذلكـر ابذلكـر مقـروان عـىل الأ 

قباهل س،ب قبوهل .   ق، دة أأخرى يقوس : واملقبل ا 

ملـا كنـت بـب ة هللا مكـة املرشـية سـسنة  ) يائدة وايلها من يائدة ( 

دل جمل ــا حــاي  عنــد ال ــس د احلبيــب الفاضــل ســ ا  1370 حوـ

الأياضل ع  بن عبد الـرمحن احل، ـ اـاحب بتـاوي جبـاوا عنـد مـاورد 

يقوس خياطبين : أأنه اك  رئيس   جـاوا حـامك  للحج   مفام مسعته من الكمه

كتب عىل لوحة ووضعها يوقه وياها : الوقت مثني . يعين أأرسع   خطابل 

 ايدا ل ع  . اهـ 

حلاق وب ا  ل عاء ال اب  لل س د م،ـلا   منـور  ) قلت (  وهذا ا 

)    ( اذلي أأوهل : هذا دعاء ا و عل ه ال  م مع زايدة ت مأ ابلتقم ـع 

ها ييه سس دان املفلا أأبوبكر بـن عـ  م،ـلا احل ـسين نفـع هللا بـه أ مـني زاد

وهو هذا : ب م هللا الرمحن الرحمي   اللهم كام لطفت   عظمتل وقدرتل 
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ح أ خر ادلعاء ا ح قوهل : وعلمت ماحتت أأرضل  دو  اللطفاء امل طفني . ا 

من أأسفل سايلني كعلمل وا يوق عرشل اا ايواف بواـف وايكيـف 

ح أ خرا . ق ا م نقلت عبارة ل س دان عـ  بـن بو  اف أأوتكي ف وفمني . ا 

ح ن انق  عن بع  العلامء العاريني   قاس ريض هللا عنه : ينظر املـوح 

ط عه اخيص موجود دو  موجـود  سسبحانه وتعاح   رؤية املوجودادل وا 

منا ت  ذ اففأ عل ه الأعامس الظاهرة وا  ابعتبار بل يعم مج ع املوجودادل   ا 

منا  ما  القلب كام قاس عل ه ال  م ) ا   هللا اينظر ا ح اورمك وأأعاملمك وا 

هذا احلديأ ييه حأ عـىل  ) قلت (ينظر ا ح قلوبمك ون اتمك ( احلديأ . 

ــدا  ــ  مقاا ــه وحتقي ــ  علوم ــفاته وذكل بتحقي ــب وا ــاس القل ــاء ت اا عتن

محمود    وعيفومه وحت ينه وتطهاكا عن لك واف مذموم بلك  ل  ونعت

نه ملا اك  القلب نظر احل    حـ  عـىل العـا  بقـدر ا ط عـه تعـاح عـىل  يا 

قلبه أأ  يفتش عن افادل قلبه ا م   أأ  يكـو  ييـه  لـ  مـذموم ميقتـه 

 هللا ب ،به . اهـ 

ورد  1372وملا اك  يوم الأحد ت عة وعرشو  مـن رجـب سـسنة  

ا : امحلـد   ع ح هذا ادلعاء يؤهللا بـه عنـد مضـجعه عـىل يراشـه وهـو هـذ

اذلي كفام وأ وام وعايام وسرتم   وامحلد   اذلي منح ع ح يدأيضـل . ) 

عرش مـرادل ( ايسـاتر احلـاس اتكشـفه اي هللا سـرتك اذلي اينكشـف   

ادلن ا وال خرة ) مائة مرة ( ايمن أأكهر اا ل وسرت القب ا أأسـرتان ب ـرتك 

هتتل ال رت عنا   وعاينـا واعـف  اا ل ) مائة مرة (  ايعا  الرس منا   ا

عنا   وكن لنا حيأ كنا . ) عرش مرادل ( ايمجمل ايمج ل ا   عادتل اااهل 

  مجل ادلن ا والأخرى  لها تعرب سهاهل . ) عرش مرادل ( اللهـم اـل عـىل 
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سس دان محمد طب القلوب ودوااا   وعايية الأبدا  وشفااا   ونور الأب،ار 

سي . ) عرشـ مـرادل ( اللهـم اـل وسـي عـىل وض ااا وعىل أ هل وحصبه و 

سس دان محمد ا ة  ـلأ قلوبنـا يقينـا   و ـا اللهـم   ادلاريـن مـن لك سـوء 

ومكـروا يقينــا وعـىل أ هل وحصبــه وســي . )  ـ اث ( اللهــم اـل وســي عــىل 

سس دان محمد النيب الأيم احلبيب العايل القدر العظمي اجلاا بقدر عظمة ذاتل 

ن سواك وعـىل أ هل وحصبـه وسـي . اللهـم أأعـين عـىل واغنين بفض  عن م

ذكرك وشكرك وح ن عبادتل والطف يب يامي جردل به املقادير واغفـر يل 

اين برمحتـل اي أأرمح الـرامحني   ادلن ـا وال خـرة  وا ع املؤمنني وارمحـين وا 

 ايكرط ايرحمي . )   اث ( . 

م بشـدأنه القلـب   واا جيب تطهاكا واا عتنـاء بـه واا هـامت ) يائدة ( 

ذا  ذا الحت الا اجل د لكـه وا  يف  احلديأ ) أأا ا     اجل د مضغة ا 

ــدأأ احلــراكدل  ــه مب ي ــددل ي ــد اجل ــد لكــه أأا وت القلــب ( وذكل لأن

رادة اـاحلة حتـرك اجل ـد  البدن ة واا رادادل النف ان ة   يا   ادردل منه ا 

اسـدة حركة ااحلة   وا   ادردل منه حركة ياسدة حترك اجل د حركـة ي

  وهو اكملـ  والأعضـاء اكلرع ـة   وهـو  ـل اا عتقـاد والعلـوم والأيعـاس 

اا خت ارية   يعل ل وعرية ماي،ـلحه وتطهـاكا عـام يف ـدا كـام قـاس سـس دان 

 احلبيب عبد هللا احلداد ريض هللا عنه ونفعنا به شعرًا : 

 وقلبل نظفه من الرجس وادلر   عل ل بتقوى هللا   الرس والعلن 

رجس النداسة   وادلر  مايكدرا دو  النداسة   وجناسسته الـيت ال 

جيــب تطهــاكا مهنــا عرشــة وت أأهمــادل اذلنــوب : احلقــد واحل ــد والفخــر 

ــرايء والعجــب   وتتــودل مهنــا أأخــر : البخــل والشــا . يهــذا  ــبغ  وال وال
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جناساته وللك واحدة دل ـل يقـد قـاس رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي ) 

ادل كام تدألك النار احلطب ( وقاس رسوس هللا اىل هللا احل د يدألك احل سن

لـاب املـرء  عل ه وسي : )     همل دل : حش مطـاع   وهـوى متبـع   وا 

بنف ه ( وقاس اىل هللا عل ـه وسـي ) ايـد ل اجلنـة مـن   قلبـه ماقـاس 

ا   هللا ا ب من ذرة من كرب ( وم،داقه من القرأ   الكرط قوهل تعاح } 

الن اء   وقاس اـىل هللا عل ـه وسـي ) أأي  36{ ] ال ية  اورااك  خمتاا 

داء أأدوى مــن البخــل ( وقــاس اــىل هللا عل ــه وســي  ) البخ ــل ايــد ل 

ن ا  أأ  يطهر قلبه من ت  اجلناايدل . وا أأنفع للقلـب  اجلنة ( يينبغ  ل  

نه هدى ونور . واا ينفـ ع   تطهاكا وت،فيته من تدبر القرأ   ويهم معان ه يا 

ذكل قيام الل ل وا لوة وجمال ة ال،احلني   يا     جتدن يكتهبم تغين عهنم 

ــور   ــا ت ــب الشــسهبادل لأهن ــامد ذكل والأن حتــري أألك احلــ س وجتن   وع

 الق اوة للقلب . قاس ابن رس   : 

 من ربنا الرحمي قلب قـاس  وا   من أأبعد قلوب الناس

اء أأم أأىب   ومـن و  احلديأ ) من أألك احلرام ع،ت جوارحه ش 

ــي   ــا ينهت ح هن أألك احلــ س طاعــت جوارحــه شــاء أأم أأىب ( احلــديأ . وا 

 الغم   ا ا ح القلب اذلي هو قطب الأمر لكه . 

تذكرة انيعة وموعظة ابلغة جعلهتـا لنفيسـ . ياسـستفتا وـا ورد عـن  

سس د الطائفة اجلن د ريض هللا عنـه قـاس : أأاـلت أأاـ  ا أأشـستغل بعـدا 

دلن ا دار ن ومغ وب ء ويتنة   مفن حقها وأأهلها أأ  يتلقوم بلك أأبدا   ا   ا

ا يالأال هو الأوس .   ما أأكرا   يا   تلقوم وا أأحب يهو يضل وا 



 386 

نه ملا اك     ة عرشـ شـهر شـعبا  سـسنة   بـدا يل أأمـر  1372ق ا 

وهو مد ل للرسور بعد ح،وس الرمحة   جمرى دوعـن وامحلـد   اب 

ح انه   والأمر املذكور هو عـامرة  النخل واملاس بفضل هللا وكرمه وجودا وا 

ذا خرجـت أأتـدأنس  بيت ال،ورا وبناا بعد فريبه   وتعماكا و،احله لأجل ا 

ييه   وقت ا اك   يلام يتحت الغم عىل خشـص   هـذا الأمـر ح،ـل 

عرتا  ابملنـع عـىل سـ،يل الن،ـ حة بـدأ  تركـه أأوح مـن عامرتـه   و   منه ا 

  عامرتــه   ق فارجــت مــن مشــورة هــذا الشــخص    يــدري وق،ــودي

ي مع خشص اثم وا اطبين به الأوس واعرت  ومنع و  أأزس أأداريه بلطـف 

ا  ورأأية يظهر منه ماكهر   وهه من ا ر الغضـب   يـ  حـوس واقـوة ا 

اب  الع  العظمي . واباةل مفراعاة الغـاك تعـب ورضـان ايـدرك   مـع أأم 

نتحاس مـع التعـب   الـروح والبـاس   يرديـت ضع ف احلاس وج   م  ييه ا 

ــن ذرادل الكــو  تنطــ   ــة   يــلك ذرة م يكــري   نفيســ ا   الكــو  يتن

منـا صــن يتنـة يـ  تكفــربل ـا  ي،ـ ا }  البقـرة   ومــن  102{ ] ال يـة  ا 

رتكن ا ح .اك هللا يقد كفر بنعمة هللا و  يبلغ مق،ودا   وعنـد ذكل قـل  ا 

ا اب  الع  العظـمي : ماشاء هللا اك  وما    لشاء   يكن واحوس واقوة ا 

  وح ،نا هللا ونعم الوك ل   نعم املوح ونعم الن،ـاك   ح ـسيب الـرب مـن 

املربوبني   ح سيب ا ال  من اخمللوقني   ح ـسيب الـرازق مـن املـرزوقني   

 ح سيب اذلي هو ح سيب   ح سيب هللا ونعم الوك ل . 

كـن مشـستغ  بنف ـل وب،ـ ح وي،ل ا طـاب   هـذا البـاب ي 

ل ه أأمرك ل ةل املضوى   قـربك  حاكل   دينل ودن اك وأ خرتل ومايؤوس ا 

ووحشسته لأنل   قربك وحيد يريد . ومـن هنـا ل ـستحب أأ  تـ زم هـذا 
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ادلعــاء   حياتــل وهــو : اللهــم وأ نــس وحشــتنا بطاعتــل ايمــؤنس الفــرد 

ح أ خرالف،ـوس ل ـس دان عـ   زيـن العابـدين ابـن احلاكا    همامه القفـار . ا 

احل ني   وكـن حـارض القلـب مـع هللا   مج ـع حااتـل   يقـد روي  ا   

سـستفت قلبـل وا   أأيتـوك وا   أأيتـوك  القلب قايض القضاة . و  ا ـرب ) ا 

ــة    ــن براح ــل تك ــرك ا ح هللا   رسك وع نيت ــل أأم ــوك ( واجع وا   أأيت

اكلهبـاء املنثـور واتبايل بلوم امئ لأ  الناس ابس واش ب ش   ياجعلهم 

   ا   يتشسهتم   جتدن شيئا بل خمالطهتم مجمع الرشور . شعرًا : 

 وامل ل عهنم رشد  يالبعد عهنم سعد  

وعل ل و زمة ا لوة والوحدة والتغايل عن ما الناس ييه ت،اك     

راحة اتمة اتمة اتمة   وعل ل و زمة قرأ ءة هذا ال ية الكرمية قوهل تعـاح } 

ا من أأهللا هللا بقلب سلمييوم ا  88-87{ ] ال ايدل  ينفع ماس وابنو  إ ا 

الشعراء   اللهم ايم،لا الن ة أأالحنا بقلب سلمي  تدأيت به مائـة مـرة . قـاس 

ذا اك  القلـب ال ـلمي ينفـع    سس دان احلبيب امحد بن ح ـن العطـاس : ا 

تـ  املـواطن يكيــف اينفـع   هـذا املــوطن . و  احلـديأ ) ذاق طعــم 

ح أ خر احلديأ . قاس الشس ا ابن عطاء هللا  اا ميا  من ريض اب  راًب ( ا 

يرادا هذا احلديأ قاس بعـ  العـاريني : اـاحب القلـب ال ـلمي مـن  بعد ا 

وهـذا مـر   قلـت (الهوى والشهوادل النف ان ة يـتذلذ بـدأرسار املعـام . ) 

 لك عارا ياضل واال . اهـ 

اا ن ـا  ايكـل وا   بلـغ مـابلغ   اا طـ ع . ا    ) يائدة وتن،يه ( 

مــن املراتــب   يقــد قيــل : لك الكم يؤ ــذ منــه ويــرتك ا ا الكم امل،ــطفأ 

اىل هللا عل ه وسي . وقاس سـس دان امحـد بـن ح ـن العطـاس : اتطلـب 
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الكامس امن نف ل وا من .اكك . واا بلغين   هذا املقام عن بعضهم أأنـه 

،ـطفأ اـىل هللا عل ـه وسـي ت يقوس : ا   مرتبـة أأهـل البيـت وذريـة امل

أأعىل مرتبة من سائر العباد . وهو كذكل والأمر كذكل   لكـن   احلقيقـة 

ل  ال سهت  اا ن ا  وقته لكه   ويل من الأول اء وحدا مفثهل مال مـن بَقـح

خنل ويبغا خنهل لرشب من شعبه وحدا وا أأطمر عىل الوادي   يهذا وثل 

س رسـوس هللا اـىل هللا عل ـه وسـي من حتجـر عـىل نف ـه . ومـن هنـا قـا

لل،حايب ملـا قـاس اللهـم اغفـر يل وحملمـد قـاس هل عل ـه ال ـ م لقـد جحـردل 

 واسعا اي أأ ا العرب .

ــت (  ــدس عــىل يضــل هللا وعطــاايا  ) قل ــا ي ــه ا ــت عل  ــا وقف وا

اجل سمية وهباته اجليفيةل وعوائدا اا ةل بلغين أأ  نـيب هللا عيىسـ عـىل نبينـا 

  ربـه سـسبعني يومـا ق خطـر ببـاهل العـيش يـانقطع عـن وعل ه ال ـ م ان

نقطـاع   ينــيفس مـن  ـهل وهـو  املناجاة يفيفع و اا اا ح،ل عل ه مـن اا 

متحرسـ   يلــام اك    طريقـه راجعــا ا ح م نـه ومنـــيفهل اقـا رجــ  شــائبا 

ي دأهل الشائب يدأ ربا وا ح،ل عل ه يقاس الشائب : اللهم ايرب ا   كنـت 

طر عىل قليب عـيش ولـو خطـرة واحـدة مـذ  لقتـين   تغفـر تعي أأنه قد خ

لعيىس   يغفر هللا لعيىس بربكـة هـذا الشـائب . يـانظر أأهيـا الواقـف عـىل 

هـذا احل يـة وأأمعـن النظــر   مواهـب هللا لأول ائـه . وقـد بلغــين أأ  هللا 

سسبحانه وتعاح يقوس ) أأول ااي حتت قبايب ( أأوما هذا معنـاا . لأم حويـت 

. وك ف هذا نيب وهذا ويل   والفرق   مرتبة الأن،ياء عـىل .ـاكن مضمونه 

 ق  ولكن يضل هللا يؤت ه من لشاء وخيـتص برمحتـه مـن لشـاء   امـانع 

ــل هل   هل  هل ا ا هللا وحــدا ااي ــدير   ل ا  ــد وهــو عــىل لك يشء ق ملايري



 389 

امل  وهل امحلد  يي ومي ت وهو عىل لك يشء قـدير وح ـسيب هللا وكفـأ 

هللا ملن دعا ليس ورى هللا منهتيأ   وامنهتيأ قدرتـه قـدرة وامنهتـيأ مسع 

رمحته وعنايتـه بـل رمحـة وعنايـة   يـدأقوس ماقـاهل ذا النـو  وهـو   بطـن 

ذ ذهب مغاضـبا يظـن أأ  لـن احلودل   قاس تعاح حاك ا عنه }  وذا النو  ا 

ا أأنـت سـسبحانل ا م كنـت مـن  هل ا  نقدر عل ه ينـادى   الظلـامدل أأ  ل  ا 

الأن،ياء   أأربعني مـرة . ق يقـوس بعـد ال يـة الكرميـة :  87{ ] ال ية ظاملني ال

اللهم كام اسستجبت هل ياسستجب لنا وكام جن تـه مـن الغـم ينجنـا برمحتـل اي 

لهنـا وسـس دان ومـواان  أأرمح الرامحني   اللهم اهتلكنا وأأنت  قتنـا ورجـاان   ا 

كل  ا شكران   ايمـن قـلح  و القنا وابعثنا مك من نعمة أأنعمت  ا عل نا قلح 

عنــد نعمــه شــكران و   رمنــا وايمــن قــلح عنــد ب ئــه اــربان و  خيــذلنا   

وايمــن رأ ان عــىل املعــايص و  يفضــحنا   ن ــدأس هللا ال ــ مة ن ــدأس هللا 

ال  مة ن دأس هللا ال  مة   ن دأكل  ا ة  ـاك ومنقلـب  ـاك ايويل لك 

اللهم لنا ولوادلينا ول ية امل لمني  اك   وعاينا واعف عنا )   اث ( واغفر 

اين من النار واكفنا املؤذيني أ مني .   أأجران وا 

وقد روي عن ابن عباس ريض هللا عـهنام عـن النـيب اـىل هللا عل ـه      

وسي أأنه قـاس ) لقـد اك  دعـاء أأيخ يـونس ل ـب   أأوهل هتل ـل وأأوسـطه 

ــت ســسبحانل  ا أأن هل ا  ــب   ل  ا  ــرار ابذلن ق ــن ت ــ،يا وأ خــرا ا  ــت م ا م كن

الظاملني   مادعا به همموم وامغمـوم وامكـروب وامـديو   ـ   مـرادل 

ا أأسستج ب هل (   ا 

  ذكر املدد من هللا سـسبحانه وتعـاح ومـن النـيب اـىل  ) يائدة ( 

ــاء وال،ــاحلني وال ــلف ال،ــاد   مفــام أأوردا  هللا عل ــه وســي ومــن الأول 
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ه : أأكرمـل هللا بكرامــادل اـاحب احلـمك العطائ ـة أأنـه يقـوس ريض هللا عنـ

      جع  ذاكـرا هل ولـوا يضـهل   تكـن أأهـ  جلـراي  ذكـرا عل ـل   

ذ حقـ  ن ـ،ته عل ـل   وجعـ  مـذكورا عنـدا يـ م  وجع  مذكورا بـه ا 

وكذا من أأكرث ال،ـ ة عـىل النـيب اـىل هللا عل ـه ) قلت ( نعمته عل ل . 

وتعـاح لقـن ال ـمع وسي اار مذكورا عنـدا . يقـد روي أأ  هللا سـسبحانه 

   ة : اجلنة ت مع   والنار ت مع   وم  عند رأأس النيب اىل هللا عل ه 

ذا اىل أأحد عىل النيب اىل هللا عل ه وسـي مسعـه املـ   وسي ل مع   يا 

يدأ رب النيب اىل هللا عل ـه وسـي بقـوهل : يـ   ابـن يـ   ي،ـ  ول ـي 

ا ة امل،  وس مه عل ه عل ل ايرسوس هللا   يرد اىل هللا عل ه وسي 

من ت  ورد أأوحيفب أأو ذكر من أأذاكر الأول اء وال،ـاحلني يهـو  ) قلت (. 

اشل قد د ـل   غـامرا   وذكل بعـدد ذكـر الـويل هل   يـا   ذكـر اذلاكـر 

يضل ذكر املذكور   ولو   يريد   يوي    كـذكل اـار مـذكورا   حوـة 

ح بيتـه . يقـد  الويل   ومن ذكرا واسستحوـ روحـه كأنـه زارا واسستضـايه ا 

روي   احلديأ اذلي رواا سـس دان احل ـني الـبد  أأنـه رأأى النـيب اـىل 

ح أأ  قاس   أ خـر احلـديأ : )  هللا عل ه وسي ي دأهل عن أأيضل الأعامس ا 

وقويل بني يدي ويل حيا اك  أأو ميتا كشج ب ضة أأو كحلـب شـاة أأيضـل 

ر راب ( . من أأ  تعبد هللا   زوااي الأر  حىت تتقطع ا  واـن  ) قلـت (اب ا 

يقــوس بــذكل الشــس ا زروق   يضــل م زمــة أأوراد ال ــلف ال،ــاد ومــا 

 ،ل للتايل   قاس ريض هللا عنه : ا   أأحيفاب املشاص افة حاهلم ونكتـة 

مناهلم وماكا  علوهمم وأأعامهلـم   وأأعامهلـم ايفوجـة بـدأحواهلم مؤيـدة بعلـوهمم 
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لهــاهمم م،ــحوبة بكرامــاهتم . ا ( واــا يقــوهل ســس دان قلــت هـــ ) وم ــددة اب 

 ومواان النور الباهر احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طاهر شعرًا : 

ا خبااي للب اي ييفيلو   ا دوى من لك عهل يداوو   مان ا   مان ا 

ولقــد اــدق يــامي قــاس   الكمــه احلــاس العــاس   يــا هنم قــد طرحــوا  

ء الطبيب أأقطع وليفواس ادلواء للك داء   ط  أأذاكرن   وك ف ا يا   دوا

( وذكل بتـــدأ اكا   القلـــوب بـــل لشـــفاء الأمـــرا  قلـــت ادلاء أأرسع . ) 

احل س ة واملعنوية بـ  شـل وامريـة . وابملداومـة والتكريـر  ،ـل التـدأ اك 

 والتنوير واين،ئل مال خباك . 

والفقـاك   كربـة ون اـا  1372وملا اك  مثان ة شعبا  املكرم سـسنة  

ج ــم  ووهــن مهــيت وِركــة أأعضــااي يــدأهلمين هللا وــا  أأان ييــه مــن مــر 

مسعت من الـوادل شـس ا بـن عبـد هللا رمحـه هللا كثـاكا مـايقوس : امحلـد   

نـه  اذلي بنعمته تمت ال،احلادل وت س ر . يلام جلت الفكر   قوهل وت س ر يا 

املق،ود واملطلوب اا أأان ب،ددا من ت  النعمة ولو مدة ل ـاكة مـن شـدة 

سس ردل من يوم ا ح يوم وَهُيح جر يهذا هـو املطلـوب املر    ي  ذا ا  كيف ا 

نرشح ال،ـدر وتيرسـ الأمـر اـا أأان  اا قاهل الوادل شس ا رمحه هللا   يبذكل ا 

ييه . وامحلد   عىل لك حاس مر وحاس مـاٍ  وحـاس . ومـن جمـاري امحلـد 

هــو مانث،تــه هنــا اــا يــور  الأنــس والفــرح والرســور وهــو قــرأ ءة ســورة 

ح أ خر ال ورة   ق يقوس بعدها : اللهم كل امحلد كام أأنـت أأهـهل والضح أ ا 

نـل أأهـل    وال عىل محمد كام أأنـت أأهـهل   وايعـل بنـا مـا أأنـت أأهـهل   ا 

التقوى وأأهل املغفرة   امحلد   جبم ع  امـدا املوجبـة مليفيـدا املؤديـة حلقـه 

ول ـي عـىل املقدمة عندا املرض ة هل الشايعة لأماالهـا   ون ـدأهل أأ  ي،ـ  
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ســس دان محمــد وعــىل أ س محمــد بدأيضــل ال،ــلوادل لكهــا   وا   بــوا بــدأاا 

أأ  نرشـح منازس اجلنا  ونعميها   وايف املنــيفا ياهـا ايكـرط . ق يقـرأأ : } 

ــدرك ــدري  كل ا ــوس : رب ااح يل ا ــدها يق ــورة وبع ــر ال  ح أ خ { ا 

حـت ولرس يل أأمري ) مائة مرة ( ق يقوس : رب ااح يل ادري وـا ا 

بــه اــدور ال،ــاحلني مــن عبــادك   وســدد ل ــام واســدددل بــه أأل ــسنة 

ال،احلني من عبادك   ادلن ا وال خرة   اللهم حق  يل يقيين   و بتين عىل 

ديين   وارزقين رزقا يكفيين   واعطين كتايب بمي ين   وات لط ع ح مـن 

وسـي  يؤذيين   ترمة محمد اـىل هللا عل ـه وسـي . ق يقـوس : اللهـم اـل

عىل سس دان محمد ا ة ترشح  ا ادري   وتيرسـ  ـا أأمـري   وتريـع  ـا 

قدري   و حوا  ا وزري   وعىل أ هل وحصبه وسي . ) مائة مـرة ( ق يـدأيت 

وائـة مـرة وــا ورد عـن احلبيـب اــاد بـن عبـد هللا العطــاس وهـو هــذا : 

و خـرة . ايساتر احلاس اتكشفه اي هللا سرتك اذلي اينكشـف   ادلن ـا 

ق يقوس : اللهم ايمن أأكهـر اا ـل وسـرت القبـ ا أأسـرتان ب ـرتك اا ـل ) 

 مائة مرة ( . 

ق بعد ماجلت الفكر يمين أأاـيب و،ـ بة   بدنـه أأو  يشء مـن  

ــ   ح ب ــه ا  ــب أأو ملون ــب الطبي ــد يطل ــام وق ــدألك واين أأعضــائه ي،ــار اي

و  يفيـدا يشء مـن الطبيب ييتضاعف عل ه املر  والغربة مـع بـذس املـاس 

التداوي وهذا ملن هل ماس ودران حتت يدا . ومن مر  ولو   بيتـه وبـني 

ضونه ولكن ال د  ل ة من ادلران مايقـدر عـىل أأ ـذ  أأههل ون يبدلونه ويُمرح

ذا ن ـ،ت نف ـل  مالشسهت ه   وهذا حاال وواقع   كثاك من النـاس   وا 

 كام قيل شعرًا :  وماح،ل عل ل يرتى أأنل   بر  عايل وقلبل سايل
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 غيفتل شوكه وبه طعنه من ال مهري  هو ابلرثى وأأنت انزس دوحة املشرتي

وهذا من بركة مـاورد عـن الـوادل شـس ا رمحـه هللا رمحـة  ) قلت ( 

الأبرار وأأسكنه اجلنة دار القرار أ مني اللهم أ مـني . واـىل هللا عـىل سـس دان 

  . محمد وعىل أ هل وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني

وملـا رأأيـت بعـ   1372وملا اك  بتارخي    ة عرش شعبا  سـسنة  

العباد قلو م الوكة مع ادلرن وااروا عب ـدا وأأرساا يقـودن تبـاس ال مـاس 

   بة ادلن ا . وذلا ملاسس ل نيب هللا موىس عل ه وعىل نبينا أأيضل ال،ـ ة 

ذا أأدركـهتم وال  م ملا ت،دا هل الشـس طا  وقـاس هل مـاذا ت،ـنع بدأمـة محمـ د ا 

يقاس : أأزيـن هلـم ادلرن وادلينـار حـىت يفضـلوها عـىل لكمـة التوحيـد . أأي 

هل ا ا هللا   يا   لكمة التوحيد مجمع ا اكادل وقطب رىح دائرة اا سـ م  ل ا 

هل ا ا هللا ح،ــين  واا ميـا  . وك ـف ا وقــد ورد   احلـديأ القـد ي ) ل ا 

ن ـا وال خـرة   وعـذاب مفن د ل ح،ين أأمـن مـن عـذايب ( أأي عـذاب ادل

نه يضـهل ادلن ا   طاعة الشس طا  . قاس تعاح }  كتب عل ه أأنه من تواا يا 

احلـج   وذكل اـا ي بـدا مـن مجـع  3{ ] ال يـة وهيديه ا ح عذاب ال ـعاك 

الشــس طا  يعــدمك الفقــر ويــدأمرمك  حطــام ادلن ــا  ــوا الفقــر . قــاس تعــاح }

 268{ ] ال يـة  وهللا واسـع علـميابلفحشاء وهللا يعدمك مغفرة منه ويضـ  

سستطعت مهنم ب،وتل واجلـب علـاهم  البقرة   وقاس تعاح } واسستفيفز من ا 

ا  خب   وَرِج  وشاركهم   الأمواس والأواد وعدن ومايعدن الشس طا  ا 

اا رساء   و  احلــديأ عــن رســوس هللا اــىل هللا  64{ ] ال يــة  غــرورا

خـرة مجـع هللا هل مشـهل وجعـل غنـاا عل ه وسي يقوس ) من أأابا ومهـه ال  

بني ع نيه (  أأوقـاس :   قلبـه   ) ومـن أأاـبا ومهـه ادلن ـا شـتت هللا هل 
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ق ضـ عته وجعـل يقـرا بـني ع نيـه ( و  احلـديأ ال خـر ) مـن  مشهل ويرح

أأابا منمك أ منا   رسبه معايا   ج ـدا عنـدا قـودل يومـه ول لتـه ينأمنـا 

اهياها وجوانهبـا . يـانظر أأهيـا الأخ   هـذا حزيدل هل ادلن ا تذاياكها ( أأي أأع

ال ايدل وماحذر به املوح من طاعة العـدو   يـا   مـن وايقـه   أأمـرا يقـد 

تواا   ياذكرهللا بل ـانل وُجـل بفكـرك   أأحاديـأ امل،ـطفأ اـىل هللا 

عل ه وسي وع  عىل ماقاهل ابلنواجذ تفيف خبـاك ادلن ـا وال خـرة . وأأمـا مـن 

 ملقام واحام حوس حاما يهو دا ل   قوهل تعاح }ليس هل ن،يب   هذا ا

هنم اكلأنعام بل ن أأضـل سـ،ي  الفرقـا    ومـن هنـا يقـوس  44{ ] ال يـة  ا 

 القائل شعرًا : 

   اورة الرجل ال م ع املبرص  ميةــ أأبين ا   من الرجاس بـه 

ذا أأايب بدين  يطن بلك م، بة   مـاهل  ه    يب،ــرـــــــوا 

ن اكنت هذا افته يهو كا  لنف ه   وكي النفس من مف ) قلت ( 

أأقـبا الظــي . وك ـف ا وقــد نظــردل ورأأيـت كثــاكا اـن شــسَ حد وتطــاوس   

البنيا  مع م اعدة الي ار من دران و  يه يي يكل بناءا و  يتنعم بـه   

بل الغاية يتنعم به مدة ل اكة   واملاس مجمعـه مـن احلـروا الأجبديـة    ـة 

ممي   أألـف   ام . مجموعـه ) واحـد وسـسبعو  ( وبعـد املـدة أأمـا حروا : 

ميودل أأو  ،ل هل من هملـ دل دوائـر ادلهـور مـن الأهـواس املهـ ةل   ومـع 

هذا املدة الق،اكة يلو ح،لت ساعة رسور عقبت أأحيفاهنا   أأرسع وقـت 

 . قاس سس دان ع  بن ح ن العطاس شعرًا : 

ذا مسحت ب اعة مرسا ابحامتيل    مهنا الكدر   الأ ر مال اجلباس بدا  ا 
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وهذا خطرتـه وحتققـت منـه يـمين ح،ـل علـاهم مـن قريـب وبع ـد  

ا عــىل مــن ينت ــب ا يل ولكــن اقــدرة عــىل ردا  وعشــاكة   مفــا أأحترســ ا 

{ ] ال ية  وماتغين ال ايدل والنذر عن قوم ايؤمنو ون، حته . قاس تعاح } 

هللا جتـىل لعبـادا   يونس   وعـن بعـ  ال ـلف يقـوس : وهللا ا    101

كتابه لكن ايعقلو  وايبرصو  . واـىل هللا عـىل سـس دان محمـد وعـىل أ هل 

وحصبه وسي وامحلد   رب العاملني   سسبحا  ربل رب العيفة عـام ي،ـفو  

 إ وس م عىل املرسلني إ وامحلد   رب العاملني . 

حــد بعـو  هللا وتوييقـه ا الفـراغ مـن ن ــا ة هـذا اجملمـوع يـوم الأ  

أألـف وأأربعامئـة وواحـد  1421م اء الثام من شهر شعبا  املكـرم سـسنة 

وعرشــو  جهريــة عــىل اــاحهبا أأيضــل ال،ــ ة وأأزا التح ــة   وامحلــد   

اذلي بنعمته تمت ال،احلادل وتتنـيفس الرباكدل   وامحلد   اذلي ويقنـا وأأعاننـا 

الكــرط أأ   وهــداان لهــذا وماكنــا هيهنتــدي لــوا أأ  هــداان هللا   وأأســدأس هللا

يتغمد مؤلفه سس دي الوادل معر بواسع مغفرته وأأ  ل كنه ي س ا جناته مـع 

الأن،ياء والشهداء وال،احلني وح ـن أأول ـل رييقـا   ذكل الفضـل مـن هللا 

 وكفأ اب  علامي . 

 ن دأس هللا الع  القدير كام ويقنا وأأعاننا عىل كتابته أأ  يع د عل نا 

 د والأذاكر واملواع  والعربمن براكدل ماورد ييه من الأورا

 وأأ  يفي  عل نا من براكدل علومه أ مني   واىل هللا 

 عىل سس دان محمد وعىل أ هل وحصبه وسي 

 ت لامي كثاكا وامحلد   رب العاملني 

 كتبه جنهل امحد بن معرالعطاس 
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68 

 72 رساا متضمنة عىل اا عتبار وماورد ييه 

 73 مطلب ماجاء   الفكر واملثل ال ائر قوهلم : رأأس يفكر  اك من ماس يمثر . 

سستغرق    بة ادلن ا وما ح،ل عل ه  مطلب التفكر  73 يمين ا 

 74 من الكم الشس ا عبدالعيفييف ادلابغ 

 75 أأب ادل للحبيب ع  بن ح ن 

 75 من الكم احلبيب   ن بن علوي ال قاا خياطب احلبيب ع دروس بن معر

 75 مطلب أأ ذ سس دان احلبيب امحد بن زين احل،  عن احلبيب معر البار 

 76 امخلوس وييه من الكم احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاسيائدة   ذكر 

بتعاد عن الشهرة وحب اجلاا   76 مطلب ماورد   امخلوس واا 

 76 مطلب ماجاء   احلكة وأأهنا تن،ت   القلب مال الأر  

 77 ينبغ  للعاقل أأ  يبحأ   نف ه وحصته ووقته وحاس من يعااا

 77   احلأ عىل م زمة اذلكر يائدة وتذكرة للقلوب ال لمية 

 79 من ع مة من يردهللا به  اكا   وادلعاء اذلي أأوهل : امحلد   م ستح  امحلد

 79 مطلب مقامادل الأول اء وال لف ال،اد 

 81 من الكم احلبيب ع  بن ح ن   الأول اء وماادر مهنم 

 82 مطلب ماجاء   الطهور عىل قوهل تعاح } و  ابل يطهر { 

 83 من الكم الشس ا ع  ابراس   لكامدل ادردل من احلبيب ح ني بن معر

 84 مطلب مايثاك العجب   هذا اليفما  وما ،ل ييه 

 85 مطلب مواع  انيعة وحمك ابلغة   احملايظة عىل الأوقادل 

 86 مطلب العايية لها    ة أأراك  
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 86 مطلب ماورد   عيش أأرابب ال، ح

 86 اب احل ن الشاذيلمن الكم الشس ا أأ 

 87 من الكم الشس ا زروق   الأول اء وأأذاكرن وأأحيفا م 

 87 مطلب احلأ عىل م زمة الأوراد وماجاء عن احلبيب عبد هللا احلداد 

 88 يائدة   احلأ عىل حضور جمامع ا اك

 88 من الكم وادل املؤلف   احلأ عىل حضور جمامع ا اك

 88 يب بكر ال قاا   احلأ عىل حضور اااعادل من الكم الشس ا ع  بن أأ 

 92 رساا زبدة العلوم   جماس التحد  ابلنعم 

أأب ا دل للشس ا ع  بن أأيب بكر ال قاا اليت أأولهـا : هللا أألطـف ابا ن ـا    

 ا طر

92 

يراد     يوائد دينية ودن وية   93 ا 

 95 مطلب ال ايدل ال سبع اليت ت وهتا تور  ال قني 

 96 لب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ان وجوهنا ابلي ار . واملن وب ا بن م عود مط

حلاق وت مي عىل ما ورد عن احل ن الشاذيل عند قوهل : وال   أأعوم   عرشة  ا 

 أأتر 

97 

 97 مطلب ماورد عن وادل املؤلف   الأول اء ومقاماهتم 

وعــىل عبــاد هللا  مطلــب ماجــاء   قــوس امل،ــ    التشــهد : ال ــ م عل نــا

 ال،احلني 

97 

 98 من الكم احلبيب امحد بن ح ن العطاس    بة الأول اء

 99 ماجاء عن سس دان احل ن البرصي عىل قوهل : املرء مع من أأحب . 

ذا   ل ستط ع  الشس طا  ا خل   99 من الكم احلبيب شس ا بن عبد هللا بن طالب : ا 

 99 ملؤلف جملس   مكة املرشية مطلب ماجاء   مغامنة الأوقادل وحضور ا

 100 يائدة من كتاب اا حياء قوهل : ياعي العلامء ينكشف هل بعد املودل ا خل 
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خل   100 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم حق  يل يقيين ا 

 101 رساا متضمنة عىل نيفر ل اك من معل القلب 

لوم عـىل يـونس من الكم ال س د علوي املال  عىل قوهل عل ه ال  م ) اتفض

 بن مىت ( 

101 

 102 مطلب ماجاء   اا علاس عن الناس ابلوحدة   ا لوة 

 103 أأب ادل احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طاهر   التفكر ومدح ا لوة 

 104 مطلب ماجاء   قوهل عل ه ال  م ) ن ة املرء  اك من معهل ( 

 104 لك وقتمطلب حأ ال لف أأوادن   اسست،حاب الن ة   

 105 من الكم الشس ا عبدالوهاب الشعرام قوهل   أأ ذ عل نا العهد 

 106 مطلب التفكر وماجاء ييه

نل تعي رسي وع نييت   107 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ا 

 107 مطلب ال، ة اليت أأولها : اللهم ال ا ة اكمةل وسي س ما اتما 

 107 وادلن ا ل مية  مطلب ماجاء   أأ  ال خرة كرمية

 109 ق، دة احلبيب ع  بن ح ن العطاس اليت أأولها : أأا ايقلب اتغوى 

 110 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ويرحظنا من التويي  

 110 اسستطراد عىل قوس احلبيب عىل بن ح ن   أأب اته : وحد يبا شسبة ادلن ا ا خل 

 111 مطلب مغامنة الأوقادل 

 112 عىل هللا وماجاء عن ابن عريب   الثناء مطلب الثناء 

 112 مطلب مناجاة سس دان عبد الرمحن ال قاا اليت أأولها : اللهم ايعظمي ال لطا  

 113 مطلب قوس املؤلف : يا م جلت الفكر يامي الناس ييه

 113 مطلب ماجاء   أأطوار الناس وطبائعهم 

يراد ح ية وبطاها حكة عن سس دان عيىس عل ه  115 ال  م  ا 

 115 من حمك وادل املؤلف رمحه هللا
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 116 من جتارب املؤلف رمحه هللا   طبائع الناس

 116 مطلب ماجاء   تواي  الأسامء

 118 مطلب ماجاء   التحد  ابلنعمة وح ن الظن اب  

 119 مطلب ماورد عن أأيب احل ن الشاذيل   قرأ ءة سورة قل أأعوذ برب الناس

 119 ر اذلي أأوهل : هللا شاهدي وماورد ييهمطلب اذلك

 120 يائدة   معرية مراتب الفكر

 121 الكم للمؤلف   التويي  وحف  أأذاكر ال لف وماي،در مهنم 

 122 أأب ادل الشس ا أأيب بكر الع دروس اليت أأولها : وأأيقر الناس   ادلن ا ورضهتا 

مياان   123 يباا قليب مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ا م اسدأكل ا 

 123 مطلب ماورد   التذلذ والتنعم ابلأذاكر

 124 مطلب الأب ادل اليت أأولها : من ماس دحقة من الب ضاء   الشط ضاع

 124 مطلب ماجاء   التقوى 

 124 مطلب مامجعه املؤلف من كنوز العلوم 

 125 مطلب ماورد عن اا مام الشايع  قوهل : ا   سوء الظن من أأقوى الفطن 

 126 رساا متضمنة عىل راحة ادلن ا وال خرة 

قامة ال، ة والوقوا بني يديه تعاح   126 مطلب ماجاء   ا 

 127 رساا متضمنة عىل ال  مة اليت ت مقدمة عىل الغنمية 

 128 مطلب اا كثار من ذكر ال لف ومان عل ه من مح د ا ،اس 

 128  مطلب: الناس أأمجعهم   حوم ميدا  احلرب

 129 مطلب : زبدة العايية   اا عتداس   املدألك واملرشب

 129 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : ح سيب الرب من املربوبني 

 130 رساا متضمنة عىل الفهم ومايرتتب عل ه 

 130 مطلب : الأنوار الواردة عىل القلوب
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 131 اسستطراد عىل الفهم   احلديأ

يراد     ا غ من جوا  131 مع اللكم مطلب ا 

سستقامة  132 مطلب : الكرامة أأكرب ا 

 132 يائدة : من أأراد راحة ادلن ا وال خرة 

مطلــب قــوس ســس دان مــوىس عل ــه ال ــ م   مناجاتــه لربــه :    لقــت  لقــا 

 وتد لهم 

133 

 133 يائدة : لك كتاب ورسا   أأوهل

 133 مطلب قوس املؤلف : تدأملت وأأمعنت النظر   مج ع أأورادي 

 134 رساا   احلأ عىل م زمة الأوراد وماجاء   يضلها

 134 اب ادل احلبيب ع  بن ح ن اليت يقوس ياها : أأبديت حني ابديت ياها 

يراد عبارة من احلمك قوهل : ا جهتادك يامي مضن كل   135 ا 

يراد عبارة من كتاب تقريب الواوس   نظر الب،اكة ونور القلب   136 ا 

 136 اذلي أأوهل : اللهم نور قلوبنا بنور العريا مطلب ادلعاء 

 137 مطلب الفكر رسا  القلب 

 137 مطلب التفكر   حراكدل العباد

 138 مطلب القناعة والطمع وماورد ياهام

 138 مطلب ع مة ق وة القلب 

 141 مطلب عبارة من القرطاس   قوهل : ادل ل عىل هللا سواا 

عرا  القلوب عن ر   141 ا وحبة ادلن امطلب ا 

فاذ ال لوة   ا لوة   142 يائدة ملن أأراد ا 

فاذ احلذر  مام الغيفايل واا مام الشايع    املعااة وا   142 مطلب أأب ادل ل  

 142 مطلب : العجب يمين يطلب راحة ادلن ا وماورد ييه

ذاجاد ربل وأأعطأ . ا خل  143  مطلب أأب ادل الشس ا معر ابخمرمه اليت يقوس ياها : ا 
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 144 مطلب : الفكر رسا  القلب وماورد ييه

 145 رساا ت مأ : النداة من لدأة ادلن ا وال خرة ابلتح  ابل،رب

 145 وا ة للمؤلف من وادلا 

 145 ماجاء   واف اليفما  وأأههل وخمالطهتم وييه مبحأ طويل 

 149 رساا ت مأ حف  راس املاس وهو مغامنة العمر

 151 بيب ع  بن ح ن اليت أأولها : هللا معنا وايقرص من هللا مطلب أأب ادل احل 

 151 من الكم احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طاهر   احلأ عىل م زمة اذلكر

 153 من الكم اا مام الغيفايل   التنعم بذكر هللا والأنس به 

 153 العجب ان يض ع وقته   جمال ة الأضداد

 154 هللا مطلب  الطري  املواةل ا ح

 155 أأب ادل احلبيب علوي بن عبد هللا بن طالب : حيابمك ايج منا والروح

براهمي اذلي وىف (   155 مطلب ماجاء   تف اك قوهل تعاح } وا 

 156 من الكم احلبيب معر بن هادو    واف ادلن ا وحقارهتا

مفـا  من أأب ادل احلبيب عـ  بـن ح ـن   ذم ادلن ـا قـوهل : ا   ت عـىل ادلن ـا

 ت وى العداوة للحشسمي 

156 

 156 من الكم الفض ل بن ع ا    ذم ادلن ا 

 157 من الكم أأبوحامت   ذم ادلن ا 

 157 من الكم بع  العاريني   واف اليفاهد

 157 يائدة جل ةل   قرأ ءة الفاحتة وال سبع املثام 

 157 لعطاسعبارة من القرطاس   يشء من مناقب احلبيب معر بن عبدالرمحن ا

حلاق وت مي ملا ورد   الفكر   158 ا 

 160 مطلب التفكر يامي ،ل   هذا اليفما 

 160 1370ح،وس املطر القوي والربد   عريه جح عام 
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 160 مطلب رؤاي للشس ا عبود بن محمد بن عفيف 

مطلب أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن العطاس اليت يقوس ياها : عل بـن ح ـن 

 مي قاس اسس ع اييه

161 

 161 يائدة   يضل اهي ر وغرس النخل 

أأب ادل الشس ا ع  بن أأيب بكر ال كرا  اليت مطلعها : هللا الطف ابا ن ا    

 ا طر 

163 

 163 مطلب ماورد    مقام ا وا والرجاء

 164 من الكم سس دان معر ابن ا طاب ريض هللا عنه   مقام ا وا والرجاء

 164 ة بني اا  ننيتن،يه   رابطة ال،حب

 166 يائدة   ال، ة املكتوبة وحضور ااعة واااعادل

 167 يائدة   احلذارة من اجلاهل املعتدي والتح  ابحلي 

 168 من م تبة للحبيب ع  بن ح ن   التحذير من كرث النرشة 

 169 من الكم احلبيب امحد بن ح ن العطاس   التعل  وحبة ال،احلني 

 169 دل للشس ا ايب بكر الع دروساب ا

 170 مطلب اا كثار من قرأ ءة سورة اا   ص

 170 تعريف النور اذلي ينـيفس عىل القلب 

 171 مطلب مثرة كرة الفهم 

 171 من الكم الشس ا زروق   واف ال،احلني

 172 مطلب قوس بعضهم : ا     ادلن ا جنة 

 172  عل ه وسي مطلب اا كثار من ال، ة عىل النيب اىل هللا

ا غة   ال، ة عىل النيب اـىل هللا عل ـه وسـي من ـوبة للشـس ا عبـدالقادر 

 الشايم

172 

 172 مطلب الغم عىل حديأ أأيب بن كعب 



 406 

 173 ق، دة احلبيب ع  بن ح ن اليت أأولها : بين مغراا قليب وحل ايهل املعام

 173 وس مه علاهم لط فة   مرشوع ة ال، ة عىل الأن،ياء الوادل هللا

 174 يائدة . تدباكك مع كنل أأنه ي،لحل  ا خل

مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ا     تدباكك مايغين عن احل ل .  عبد الرمحن 

 الأهدس 

174 

 174 تن،يه للن،يه   واف هذا اليفما  وأأههل 

 175 أأب ادل للحبيب عبد هللا بن مطهر اليت أأولها : يقوس بن هامش زما  الفلس

 175 ماجاء   اا عتبار ومعااة الناس ) ال ع د من وع  بغاكا ( 

 176 مطلب املعااة وماجاء   أأ  رابطة الأم أأقوى من رابطة الأب 

 176 ماجاء عن سس دان معر بن ا طاب قوهل : أأان ل ت اب ب وايغدرم ا ب

غتنام يرص العمر وتمثني الوقت  177 مطلب ا 

 177 لب ابدلعوادل النبوية وماورد عن ال لف مطلب مداواة الق

 178 مطلب تعريف أأنواع الأمرا  الباطن ة 

 178 مطلب تعريف الغضب واحليف 

 178 مطلب واف أأهل اليفما  و بة أأهل املاس 

 179 ت مي عىل أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن يمين قَلح ماهل 

 180 . مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ان وجوهنا ابلي ار 

 180 مطلب ماجاء يمين مو معرا   مجع حطام ادلن ا

 181 مطلب أأب ادل احلريري اليت أأولها : قل مل ستطلع دخيةل أأمري

 182 مطلب اا ن ا  هل تطورادل وأأينا 

 183 ن،احئ دينية ودن وية للروح واجل م

 184 رساا ت مأ راحة ادلن ا وال خرة 

 184 جي الكروبنبذة من كتاب تفرحي القلوب وتفر



 407 

 184 مطلب نعم هللا اليت احتىص

 185 مطلب أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن العطاس اليت أأولها : ايكنيين اتلكف

 186 مطلب أأب ادل احلبيب ع  احل،  : مادري ورى الوقت اغنيت هل ماطرب

 186 أأب ادل للحبيب   ن بن علوي ال قاا

 184 من عرا نف ه عرا ربه (  رساا متضمنة عىل قوهل عل ه ال  م )

 188 أأب ادل مناجاة للشس ا معر ابخمرمه : ريب ا     ل عين ابب يض  مفن يل 

 189 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : ح سيب الرب من املربوبني 

 189 مطلب اا كثار من اا سستغفار وا غ من اا سستغفار

 191 مطلب كامت  ما ي،در من اا ن ا  

 191 بن ح ن العطاس عند ت،ن ف القرطاس من الكم احلبيب ع 

 192 من الكم املؤلف عند ت،ن فه كتابه .ذاء الأرواح

 193 رساا تتضمن عىل قوهل تعاح } ومن يؤدل احلكة { 

 193 مطلب : خ،لتا  ايعادهلام يشء : العايية والأما  وماورد   امحل ة 

 194 أ منا   رسبه ( احلديأمطلب قوهل عل ه ال  م ) من أأابا معايا   بدنه 

 194 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم كام أأنعمت ييفد 

 195 مطلب ماورد   راحة اجل م ابلنوم 

 195 مطلب املداومة عىل ذكر هللا عند النوم

 196 أأب ادل احلريري : قل مل ستطلع دخيةل أأمري

 197 رساا متضمنة عىل كنوز وذ ائر دينية ودن وية

 197 سس دان امحد اا درليس عىل قوهل تعاح } ليس عىل اذلين أ منوا { من الكم 

 198 مطلب نبذة من مناقب الشس ا معروا ابجامس عند ذكر مقامادل الأول اء 

 199 مطلب احلكة   ت رت الأول اء   هذا القر 

 199 مطلب : من كبار النعم     من هلها أأضاع الشكر علاها 
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 200 اا درليس عىل قوهل تعاح } ا   الأبرار لف  نعمي { ال ية  من الكم سس دان امحد

 200 مطلب عبارة من القرطاس   ذكر الأول اء وسرتن 

 202 مطلب اب ادل احلبيب ع  بن عبد هللا ال قاا : روح النفس ابل لو علاها

 203 مطلب أأب ادل الشس ا معر ابخمرمه : وار  به كل وك ل ا خل 

 203 اا جواا مطلب : ا     رج

 204 مطلب أأب ادل امحل د ابن من،ور اليت يقوس ياها : الأوهل بر نف ل 

 204 من الكم احلبيب عبد هللا بن محمد بن عقيل   أأحواس ال،احلني 

 205 مطلب ماورد   احللمي 

 205 مطلب ح ية اا عرايب مع النيب اىل هللا عل ه وسي 

 207   الن ة مطلب تعظمي شعائر هللا وماورد 

 207 مطلب ماورد   ادلن ا و بهتا

مطلب ماجاء   اللكمة اليت يتداولوهنا أأهل حومودل : حواب  وقدك م اير 

 وتدأ اكها 

208 

 209 يائدة   احلأ عىل طلب العي وماورد   اا عتبار 

 209 من الكم احلبيب معر بن هادو    واف ادلن ا

 209 را ذكر ال،احلني مطلب واف من قلبه قا ي ويك

 211 مطلب ماورد   مدح الفكر

 212 مطلب قوهل : من ع مة املؤمن 

 212 مطلب ماورد   لكمة التوحيد

 213 أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن العطاس   التوحيد

قطع معال   الطامعادل ابل دأس  214 أأب ادل الشس ا معر ابخمرمه اليت أأولها : قليب ا 

 215 لكمة التوحيد عودة ا ح ماورد  

 216 رساا متضمنة عىل أأرسار العلوم وتشس ل عىل ت،فية الفؤاد
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 217 مطلب ماورد عن الشس ا عبد القادر اجل  م : رأأيت قليب مناطابع ئ  

 218 اب ادل الشس ا معر ابخمرمه قوهل : ا   أأرددل ال،فا ال،ا  ون ل الر.ائب

 218 أأبن أ دم بـنـيفع الأ. س  أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن العطاس : غنمية

 218 أأب ادل الشس ا معر ابخمرمه : وماذالب ايهل ودي 

 219 مطلب ماورد   التفقر احمل 

 219 مطلب ماورد عن احلبيب عبد هللا بن ح ني بن طاهر   اا  لتداء ا ح هللا

 220 مطلب عدم  ال دأس من قبوس العمل

 221 عيف وجل من الكم الشس ا ابن العباس   واف هللا

 221 مطلب احلأ عىل ذكر هللا عند النوم 

 222 رساا ت مأ سفينة النداة وياها احلأ عىل اا كثار من ادلعاء

 222 من الكم احلبيب عبد هللا احلداد   حقوق الأخوة 

مثا ا  يض ع من يعوس (   222 مطلب ماورد   قوهل عل ه ال  م ) كفأ املرء ا 

 223  وا   الظي كلامدل مطلب ماورد   الظي

من الكم احلبيب ابوبكر بن عبد هللا العطاس قوهل : مك من قل ل كرثتـه العنايـة 

 . ا خل 

223 

.رتوا ابدلن ا : معه تطويل ماحاسب ادلن ا  ق، دة احلبيب ع  بن ح ن يمين ا 

 ع ارا 

223 

 224 ق، دة احلبيب ع  بن ح ن أأولها : ايشس خنا احملضار إ بني لنا شارا

 225 اب ادل أأخرى للحبيب ع    ذم ادلن ا يقوس ياها : ا   هو عىل ادلن ا . ا خل 

 226 ق، دة أأخرى للحبيب ع  بن ح ن يقوس ياها : واليفهد   ادلن ا  . ا خل

أأب ادل الشس ا معـر ابخمرمـه يقـوس ياهـا : وأألـش أأنـت .ـابط بـذي ن يكنــيفو  

 اذلهب  

226 

 227 اليت أأولها : يمي الركو  ا ح دار حقيقهتا ق، دة احلبيب عبد هللا احلداد 
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 229 رساا متضمنة عىل الراحة   جلب الت ل ة   ا لوة 

 229 من جواهر حمك وادل املؤلف رمحهام هللا تعاح أ مني 

 230 مطلب أأب ادل اا مام الشايع  : ز  من وزنل وا وزنل . ا خل 

 230 مطلب الراحة   ترك الراحة 

 230 اء الأقارب من احملاس مطلب : رض

 231 من الكم بع  احلكامء قوهل : اتتفكر       . 

 232 من الكم سس د الطائفة اجلن د : أأالت أأا  اأأشستغل بعدا . 

 232 من الكم احلبيب ع  بن ح ن   معااته أأهل وقته 

مطلب ماورد عن سس دان مـوىس عل ـه ال ـ م   قـوهل : ايرب ماع مـة مـن 

 بت أأحب 

233 

عودة ا ح ذكر ا لوة ومـاورد عـن البلخـ    قـوهل طلبنـا سـس يوجـدانها   

 سس . 

233 

 234 مطلب شكر النعمة اا قت،اد   النفقة 

 234 مطلب التوس دل للقيام تقوق الأج ام

 235     لك من تعااا وتعامهلامطلب ن،ب املزي 

 236 وقت يوائد عظمية ملن هل ب،اكة مناكة ابغتنام ال

 236 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : هللا شاهدي 

 237 مطلب التحد  ابلنعمة والشكر علاها 

 237 من الكم بع  الطلبة قوهل : الناس اكلشوك 

 238 مطلب اا قت،اد   النفقة واب ادل الشس ا امحد بن معر ابذئب 

 239 مطلب تعريف القلب ال لمي والكم للحبيب امحد بن ح ن 

 240 أأب ادل متفرقة   ا ح القلب مطلب 

 240 مطلب التفكر يامي انعم هللا به عل ل
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 240 من الكم احلبيب علوي بن شهاب : ايط ب الكتاب وااحملراب

 241 رساا متضمنة عىل قوهل تعاح } منمك من يريد ادلن ا{ ال ية 

 242 مطلب الأنوار الواردة عىل القلوب

 242 وع ادته جلارا ال ير مطلب ح ية الرجل امل ي

 243 من الكم اا مام ع  ابن أأيب طالب قوهل عل ه ال  م : قوما عبدو هللا خويا. 

 244 عودة عىل تف اكقوهل تعاح } منمك من يريد ادلن ا ومنمك من يريد ال خرة { 

 245 مطلب قوهل : من كن أأ  تدباكا ي،لحه يقد أأاك اب  

ادل احلبيب عبد هللا احلداد قوهل : مفا حيليت والعمر وح يائدة متضمنة عىل أأب 

 و  أأنل 

245 

 246 مطلب ح ية الرجل ال احي مع املرأأة ال،احلة 

 246 الكم عىل أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن : هللا معنا وايقرص من هللا معه 

 247 اا من هللا به عىل املؤلف

 249 بيب ع  : طهر   ابل يائدة   طلب اا   ص   العمل وقوس احل 

 250 مطلب حديأ البطاقة 

 251 عودة ا ح ذكر اا   ص   العمل

 251 يائدة اويية جل ةل وتتضمن  طهارة القلب 

 253 من الكم أأاب احل ن الشاذيل قوهل : ا   هللا  لع عل ل سس  لع 

 255 مطلب تطهاك القلب من النداسادل 

 254 مطلب تعريف احلقيقة والرشيعة 

 255 يوائد عظمية   ت،فية القلب 

مطلب ال، ة عىل النيب اىل هللا عل ه وسـي الـيت أأولهـا : اللهـم اـل وسـي 

 ا ة  لأ  ا قلوبنا يقينا . واملن وبة للشس ا العيفب

257 

 257 مطلب ماورد   قوس بعضهم : ادلهر أأحواس وأأدوار
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 258 مطلب ماورد   يضل التدأم 

 259 من الشس طا  وييه من الكم احل ن البرصيمطلب التحرز 

ا مع أأرابب ال،فا  259 يائدة : مفاراحة ادلن ا ا 

 260 يائدة   ذكر هللا مع حضور القلب

 260 مطلب ماورد   لكمة التوحيد

 261 مطلب : ا     ادلن ا جنة من د لها   لشست  ا ح جنة ال خرة 

 262 ادل للحبيب ع  بن ح ن عودة ا ح ذكر يضائل لكمة التوحيد وأأب 

قطع معال   الطامعه من النا س   262 أأب ادل الشس ا معر ابخمرمه : قليب ا 

هل ا ا هللا ح،ين   263 مطلب احلديأ القد ي ل  ا 

 263 عودة ا ح اا   ص   العمل وتطهاك القلب 

اثبته  264 مطلب ماورد   نظر هللا تعاح وجمازاته وا 

 265 مطلب الفرح ابلطاعة

بتعاد عهنم   266 مطلب معرية طبائع العوام واخت يها واا 

 267 مطلب التولك عىل هللا وما جاء   الواكا

 268 مطلب طهارة القلب وماورد ييه من أأخبار وأ اثر

 269 يوائد عظمية   مقام الرضا

 270 مطلب ماورد   ذم ادلن ا 

 271 راح ايهل احملبهق، دة الشس ا معر ابخمرمه اليت أأولها : افا ال

 273 مطلب أأب ادل احلبيب امحد احملضار : اي أأرمح الرمحني أألطف بنا   قضاك

 273 ح ايدل رائقة   مقام الرضا

 274 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم أأق م لنا من خشيتل

 275 مطلب ال، ة اليت أأولها : اللهم ال عىل سس دان محمد ا ة  لأ قلوبنانورا

 276 ة عن الشس ا عبدالقادر   حاس جماهداتهح ي
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 277 من مناقب احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس مطلب بع 

 278 مطلب ماوقع لكعب ابن زهاك مع رسوس هللا اىل هللا عل ه وسي

 279 من مناقب احلبيب معر بن عبدالرمحن العطاس عودة ا ح ذكر بع 

 280 مطلب ماورد   ذم ادلن ا وحقارهتا

 281 مطلب ماورد   ت،فية القلب من الأدانس

ذا شد   هللا   285 من الكم الشس ا عبد العيفييف ادلابغ قوهل : ا   العبد ا 

 285 عودة ا ح مناقب احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس

 286 من الكم املدابغ    نظر هللا ا ح املوجودادل

 288 ذكل ذكرى ملن اك  هل قلب {  اا يتا هللا به عىل املؤلف   قوهل تعاح }

قرأأ   الكتب . ا خل  288 من حمك وادل املؤلف رمحه هللا تعاح قوهل : ا 

خفاء الن، حة عن الفرق الضاا   290 مطلب ا 

 290 مطلب معااة الناس الك وا يل   به

 291 مطلب ح،وس واقعة للمؤلف

 291 يائدة   معرية مراتب الأول اء

 294 القرطاس   مناقب احلبيب امحد بن هامش  يائدة من كتاب

 294 من أأوراد املؤلف

 295 مطلب حضور القلب عند اذلكر

 295 أأب ادل الشس ا أأيب بكر الع دروس : وأأيقر الناس   ادلن ا 

 295 ماجاء   اذلكر مع حضور القلب 

 296  مطلب الأعامس القلب ة واذلوق ياها ) ذاق طعم اا ميا  من ريض اب  راب

 296 مطلب أأ  لك ا غة من أأوراد ال لف من ت ها تضور قلب 

تقوا يراسة املؤمن ( احلديأ   300 مطلب ماجاء   قوهل اىل هللا عل ه وسي ) ا 

 300 مطلب ماورد   يضل ت وة الأذاكر اباحا وم اء
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 301 من الكم الشس ا عبد هللا بن أأيب بكر الع دروس   التوحيد

 302 ن ا  افوته وراحته       خ،اسيائدة : اا  

 302 يائدة : من سعادة املرء أأ  جتمع هل نعمتني . الأم واليفوجة 

 303 مطلب التفكر   أأاناا العباد

 305 مطلب ح ية واقعة ح،لت للمؤلف

 306 ح ية من جواهر الأنفاس   مناقب احلبيب ع  بن ح ن

 307 ةح ية عن  ادل ابن الول د بعد يتا مك

 308 مطلب واااي اا مام ع  كرم هللا وهه

 308 يائدة وموعظة يمين يدع  أأنه يدري وهو ايدري 

 309 مطلب ماورد يمين اك  مهه ادلن ا 

 309 يائدة   يضل التفكر

 311 يائدة عظمية ملن يريد ح ن ا ا ة وماورد   ح ن الظن

ن ا  جتاا قلبه مزيا  معنوي  313 مطلب :لك ا 

 313 يائدة : لك  نة و  طاها منحة 

 313 ح ية الشخص اذلي طلب منه اوادا أأ  يرتك  بة ال ادة 

 314 مطلب طلب الراحة   ا لوة

 315 مطلب أأب ادل الشس ا امحد بن معر ابذئب   اا قت،اد   النفقة

 316 مطلب اب ادل احلريري   احلأ عىل التعفف

 317 درمطلب :ادلن ا معجونة ابلك

 318 ن،احئ دينية ودن وية وياها من الكم احلبيب معر بن سقاا ال قاا

 319 ب الأول اء يعملو  بدأرسار الرشيعة مطل

 320 ح ية عن أأيب ييفيد ال، طايم

 321 مطلب ماورد   تف اك بع  من أ ايدل الكتاب العيفييف
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 322 يائدة   التفكر واا عتبار

 323 مطلب مواع  من القرأ   الكرط

 325 مطلب : خ،لتا  ايعادهلام يشء : العايية والأما 

 326 يائدة   قوهل اىل هللا عل ه وسي ) رأأس احلكة خماية هللا (  

 327 مطلب ادلعاء املن وب ل س دان ا و وعل ه زايدة لل س د أأيب بكر م،لا

يراد    ة أأوراد للمؤلف  328 ا 

 328 الورد الأوس لرشح ال،دور

 329 د الثام ل، ح الن ةالور

 329 الورد الثالأ ا زاا الوساوس

 330 يائدة   قرأ ءة سورة الناس

 331 يائدة لقطع الوسوسة

نل سلطت عل نا عدوا ب،اكا بع وبنا  331 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ا 

 331 يائدة   قرأ ءة     أ ايدل من أأوس سورة الأنعام

 332 يب بكر بن ع  م،لا وهو دعاء جامعمطلب اا سستغفار ل س دان أأ 

 333 يائدة متضمنة عىل أأيضل الأعامس البدن ة والقلب ة

 334 مطلب : الأعامس البدن ة تنق م ا ح    ة أأق ام وما ورد ياها

 334 مطلب ماورد   مقام الرضا

 335 مطلب ماورد   واف ادلن ا

 335 اهل احملبة مطلب أأب ادل الشس ا معر ابخمرمه : افا الراح اي

 337 مطلب اب ادل احلبيب   ن بن علوي ال قاا

 338 مطلب اايتا هللا به عىل املؤلف   قوهل تعاح } يوب بيهنم ب ور هل ابب 

 338 مطلب الأنوار املنـيفا عىل القلوب

 340 مطلب ماورد   املداراة واملراقبة 
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 341 اذلادل مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ا م أأسدأكل برس 

 342 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم اجعلنا نبادل نعمتل 

 343 مطلب أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن : بين مغراا قليب وحل ايهل املعام

 344 مطلب ماورد   واف ادلن ا وأأهلها

بتىل و، بة وأأنه هل ياها     نعم   345 مطلب ماورد يمين ا 

 346 ل اء وال،احلني وبني كفار النعممطلب ماورد   الفرق بني الأو 

 347 ق، دة احلبيب ع  بن ح ن : قا  حت،ن من ادلن ا بفهم دقي 

 349 مطلب قوهل : بين أ دم طائفتا  

 349 يائدة متضمنة عىل مقام ال،دق

 351 مطلب أأب ادل احلبيب ع  بن ح ن : ع ين عىل غ،ن سان  مرتفع   شسنف

 352 مطلب ماورد   اا سستقامة

 353 عودة ا ح ماورد   ال،دق

 353 مطلب ماورد   اا   ص

 355 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم ا     تدباكك مايغين عن احل ل

 356 يائدة   مقام الرضا

 357 من الكم الشس ا عبدالعيفييف ادلابغ

 357 مطلب ماورد عىل املؤلف   جماس الشكر

 358 ريب ا     ل عين ابب يض  مفن يل مطلب أأب ادل الشس ا معر ابخمرمه :

 360 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : ح سيب الرب من املربوبني

مطلب ماجاء   أأب ادل احلبيب ع  بن ح ـن : هللا معنـا وايقرصـ مـن هللا 

 معه

360 

 361 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم أأالا يل ديين اذلي هو ع،مة أأمري 

 361 مطلب دعوادل جامعة 



 417 

 366 طلب ماورد عىل املؤلف حاس كونه مريضام

ذا رأأى مريضا  367 من الكم احلبيب ح ن بن ااد بن شع ب ا 

 367 ح ية للمؤلف مع بع  أأقاربه وياها موعظة

 367 من واااي احلبيب عبد هللا احلداد لتلم ذا احلبيب امحد بن زين احل، 

 368 مطلب ماورد   ترك املراء 

ذا ذكر ال خرة مطلب ماورد عن سس   369  دان عامث  ا 

 370 مطلب مايقوهل عند الضجعة بني سسنة الفجر ويريضهتا

 370 مطلب اا سستقامة والتحذير من اا ن ر عىل الأول اء

 371 مطلب احلأ عىل اا كثار من ذكر هللا وقوهل تعاح ) أأان جليس من ذكرم ( 

 372 } ولقد مننا عل ل مرة أأخرى   مطلب اا يتا هللا به عىل املؤلف   قوهل تعاح

مطلب أأب ادل احلبيب ع  اليت يقوس ياها : وطهـر الغـل منـا واحل ـد يانيفعـه : 

 وتعريف الأعداء 

372 

 373 مطلب مايور  ح ن الرجاء

 373 مطلب ماورد عىل املؤلف   أأ  هللا متويل مج ع الأمور

 373 مطلب احلأ عىل ح ن املعااة مع الأهل والأواد

ن ا  أأليفمناا طائرا   عنقه {   376 مطلب ماورد   قوهل تعاح } ولك ا 

 377 مطلب ماورد   واف املتقني 

 377 مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : اللهم أأق م لنا من خشيتل 

 378 مطلب ماورد   التفوي  والت لمي

 378 مطلب ماورد   اا عرتاا بعد اا قرتاا

 378 اللهم اهتلكنا وأأنت  قتنا مطلب ادلعاء اذلي أأوهل : 

ا أأنت سسبحانل  هل ا   379 مطلب ماورد   دعاء سس دان يونس اذلي أأوهل : اا 

 380 مطلب ماورد   الرتغ ب   اذلكر
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 380 مطلب ماورد   أأ  هللا سسبحانه وتعاح ق م الأرزاق كام ق م الأ  ق

قباس عىل هللا بوهة القلب وتعظمي   381 امل دأا مطلب ماورد   اا 

ننا   ض اية هللا   381 من الكم سس دان أأيب مدين قوهل :  ا 

 382 يائدة   يضل اذلكر

 382 مطلب من حمك  احلبيب ع  بن عبد الرمحن احل، 

 383 من الكم احلبيب ع  بن ح ن العطاس انق  عن بع  العاريني

 384 مطلب ادلعاء اذلي يؤهللا به عند مضجعه عىل يراشه

 384 لب ماورد   تطهاك القلب من النداسادلمط

 385 مطلب حتري أألك احل س

 386 من الكم سس د الطائفة اجلن د قوهل : أأالت أأا  اأأشستغل بعد 

 386 مطلب ماح،ل بعد حدو  الرمحة   وادي دوعن

 387 مطلب اا شستغاس ابلنفس وا ح احلاس

 387 مطلب ماورد   واف القلب

 387  زمة ا لوةمطلب ماورد   م

 388 مطلب : عدم كامس اا ن ا  وتعريف حاس الأول اء

 388 مطلب ماورد عن يضل هللا وعطاايا اجليفيةل وح ية عن نيب هللا عيىس 

 389 دعوادل مدأ ورة  

 390 مطلب اا كثار من ال، ة عىل النيب اىل هللا عل ه وسي

 390 مطلب : لقن هللا ال مع    ة 

 390 ال س د البد    جمال ة ال،احلني والتعل   مح ية عن 

 391 من الكم الشس ا زروق   م زمة أأوراد ال لف

 391 من الكم احلبيب شس ا بن عبد هللا بن طالب

 392 أأدع ة جامعة للمؤلف
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 393 مطلب ماورد يمين أأايب و، بة   بدنه

 393 مطلب ماورد يمين ت لبوا عىل  بة ادلينار وادلرن

 393 مطلب ماورد يمين مو معرا وهو   طلب اليفايدة من ادلن ا

 394  ا ة الكتاب

 397 الفهرس

بعو  هللا وتوييقه مت الفراغ من مراجعة وت،ح ا ويهرست الكتاب حسر ل ةل 

وامحلد   اذلي بنعمته تمت ال،احلاتوتتنـيفس الرباكدل وال، ة  20/9/1421ااعة 

ايدل وعىل أ هل وأأحصابه ال ادادل القادادل وسي ت لامي وال  م عىل أأاا الرب

العطاس غفر هللا هل  محد بن معرأأ كثاكا وامحلد   رب العاملني بقي جنل املؤلف 

  ولوادليه أ مني اللهم أ مني 
عادة مراجعة الكتاب وحتقيقه ومراجعةو  عادة الطباعة   مت ا   ال ايدل ووضع أأرقاهما وال ور وا 

  الأربعاءواك  الفراغ منه ل ةل

 14/1/1426 . 

 هـ  28/11/1430وأأع ددل املراجعة مرة اثلثة واك  الفراغ مهنا اباح اا  نني 

 

 

 

 


